
 
 

 

 
 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épület-felújítási, 

energetikai korszerűsítési pályázatok (Apponyi Albert Általános Iskola, 

Gyöngyös-kert Óvoda, Idősek Klubja, Polgármesteri Hivatal), valamint a 

zártkerti földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztési pályázat 

aktuális helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyöngyös-kert 

Óvoda épületbővítése, felújítása, korszerűsítése” tárgyú ajánlattételi felhívást 

és a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyja, és közbeszerzési eljárás 

megindítását határozza el. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításával Krizmanich 

Gergely Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót (lajtromszám: 

00086) bízza meg. 

     

 

   3. A Képviselő-testület Luthár Erika, Bognár-Varga Szilvia és Dr. Görög István 

Közbeszerzési Bíráló Bizottsági taggá történő megbízását jóváhagyja.   

     

 

   4. A Képviselő-testület a Kbt. 28. § (2) bekezdése alapján a becsült érték 

meghatározása céljából külön vizsgálatot végzett, és azt dokumentálta.  

     



Az építési beruházás becsült értéke tervezői tételes költségvetés készítésével 

került meghatározásra. 
 

   5. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a becsült érték meghatározásakor a 

Kbt. 19. §-ban foglaltakat figyelembe vette. 

     

 

   6. A közbeszerzési eljárás a becsült értékre tekintettel a Kbt. 115. § (2) bekezdése 

alapján kerül lefolytatásra. 

     

 

   7. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának 

szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. 

     

 

   8. A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre: 
 

1. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: ALPOK-SYSTEM Kft. 

                  székhelye:  9700 Szombathely, Szelestey L. u. 2. 

                 adószáma: 10713772-2-18 

       cégjegyzékszám: 1809105088 

               e-mail címe: alpoksystemkft@gmail.com 
 

2. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: KG Invest 2008. Kft. 

                  székhelye:  9028 Győr, Konini u. 19. 

Lev. cím: 9700 Szombathely, Sági u. 3. 

                 adószáma: 14408717-2-18 

     cégjegyzékszáma: 0809019485 

               e-mail címe: info@vulcanoenergia.hu 
 

3. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: Bereczki Kft. 

                  székhelye:  9700 Szombathely, Mátyás király u. 18. 

                 adószáma: 11319962-2-18 

       cégjegyzékszám: 1809103124 

               e-mail címe: bereczkikft@isiscom.hu 
 

4. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: PDR Alpok Bau Kft. 

                  székhelye:  9522 Kemenesmagasi, Béke u. 8. 

                 adószáma: 24777058-2-18 

    cégjegyzékszáma: 0110045459 

               e-mail címe: pdralpokbau@gmail.com 
 

5. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: Tempo-ÉP Kft. 

                  székhelye:  9700 Szombathely, Pohl-tó u. 3. 

                 adószáma: 10713772-2-18 

     cégjegyzékszáma: 1809100863 

               e-mail címe: info@tempoep.hu 
 

     

 

   9. Az ajánlattélre felhívott gazdasági szereplők kiválasztásának indoka: az 

energetikai korszerűsítés területén meglévő jártasság, szakmai tapasztalat. 

     

 



   10. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

jóváhagyásával egyidejűleg felkéri az eljárásba bevont szakértőt, hogy az 

ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumokat küldje meg a 8. 

pontban meghatározott ajánlattevők részére. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gencsapáti Idősek 

Klubja épület-felújítása, átalakítása és bővítése” tárgyú ajánlattételi felhívást 

és a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyja, és közbeszerzési eljárás 

megindítását határozza el.  

     

 

   2. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításával Krizmanich 

Gergely Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót (lajtromszám: 

00086) bízza meg. 

     

 

   3. A Képviselő-testület Luthár Erika, Bognár-Varga Szilvia és Dr. Görög István 

Közbeszerzési Bíráló Bizottsági taggá történő megbízását jóváhagyja.   

     

 

   4. A Képviselő-testület a Kbt. 28. § (2) bekezdése alapján a becsült érték 

meghatározása céljából külön vizsgálatot végzett, és azt dokumentálta. Az 

építési beruházás becsült értéke tervezői tételes költségvetés készítésével 

került meghatározásra. 

     

 

   5. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a becsült érték meghatározásakor a 

Kbt. 19. §-ban foglaltakat figyelembe vette. 

     

 

   6. A közbeszerzési eljárás a becsült értékre tekintettel a Kbt. 115. § (2) bekezdése 

alapján kerül lefolytatásra. 

     

 

   7. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának 

szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. 

     

 

   8. A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel 

ajánlattételre: 
 

1. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: ALPOK-SYSTEM Kft. 

                  székhelye:  9700 Szombathely, Szelestey L. u. 2. 

                 adószáma: 10713772-2-18 

       cégjegyzékszám: 1809105088 

               e-mail címe: alpoksystemkft@gmail.com 
 

 

 

     



2. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: KG Invest 2008. Kft. 

                  székhelye:  9028 Győr, Konini u. 19. 

Lev. cím: 9700 Szombathely, Sági u. 3. 

                 adószáma: 14408717-2-18 

     cégjegyzékszáma: 0809019485 

               e-mail címe: info@vulcanoenergia.hu 
 

3. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: Bereczki Kft. 

                  székhelye:  9700 Szombathely, Mátyás király u. 18. 

                 adószáma: 11319962-2-18 

       cégjegyzékszám: 1809103124 

               e-mail címe: bereczkikft@isiscom.hu 
 

4. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: PDR Alpok Bau Kft. 

                  székhelye:  9522 Kemenesmagasi, Béke u. 8. 

                 adószáma: 24777058-2-18 

    cégjegyzékszáma: 0110045459 

               e-mail címe: pdralpokbau@gmail.com 
 

5. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: Tempo-ÉP Kft. 

                  székhelye:  9700 Szombathely, Pohl-tó u. 3. 

                 adószáma: 10713772-2-18 

     cégjegyzékszáma: 1809100863 

               e-mail címe: info@tempoep.hu 
  

 

   9. Az ajánlattélre felhívott gazdasági szereplők kiválasztásának indoka: az 

energetikai korszerűsítés területén meglévő jártasság, szakmai tapasztalat. 

     

 

   10. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

jóváhagyásával egyidejűleg felkéri az eljárásba bevont szakértőt, hogy az 

ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumokat küldje meg a 8. 

pontban meghatározott ajánlattevők részére. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP 3.2.1-16 

kódszámú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítési pályázata 

megvalósítása érdekében az Önkormányzat Beszerzési Szabályzat 7. § (1) 

bekezdése alapján árajánlatot kér be a tervezői munkálatok teljes körű 

elvégzésére.  

     

 

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület által 

meghatározott három gazdasági társaságtól kérjen be árajánlatokat.  

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal, illetve folyamatos      

                                          

                                          

                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település-

üzemeltetési feladatok jobb színvonalú ellátása, valamint a biztonságos 

gyalogosközlekedés biztosítása érdekében felújítja a Dózsa utca 611 méteres, 

és a Hunyadi út 1200 méteres járdaszakaszát.  

A Képviselő-testület az Önkormányzat Beszerzési Szabályzat 7. § (1) bekezdése 

alapján a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására árajánlatot kér be. 

     

          

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület által 

meghatározott három gazdasági társaságtól kérjen be árajánlatokat.  

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          
                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Apponyi Albert 

Általános Iskola udvarán lévő tárolótartály felújítására és tűzivíz tároló 

tartállyá alakítására kiírt beszerzési eljárást   

a) érvényesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján az BRONTI 99 Kft. (8943 Bocfölde, 

Kiskúti u. 11.) ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot elfogadja. 

     

          



   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítéséről,  

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a legjobb ajánlatot benyújtó 

gazdasági társasággal a vállalkozási szerződést aláírja. 

     

 

   3. Az Önkormányzat a tűzivíz tároló tartállyá történő átalakítás 3.100.000,- Ft + 

ÁFA, összesen 3.937.000,- Ft-os költségét az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös-kert 

Óvoda épületbővítési, felújítási és korszerűsítési munkálatainak műszaki 

ellenőri feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján Luthár Erika (9970 Szentgotthárd, 

Mártírok u. 1.) ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítéséről,  

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Luthár Erikával a megbízási 

szerződést aláírja. 

     

 

   3. Az Önkormányzat a műszaki ellenőri feladatellátás 500.000,- Ft-os költségéből 

381.000,- Ft-ot az elnyert pályázati támogatás terhére, míg 119.000,- Ft-ot az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti Idősek 

Klubja épület-felújítási, átalakítási és bővítési munkálatainak műszaki ellenőri 

feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján Luthár Erika (9970 Szentgotthárd, 

Mártírok u. 1.) ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítéséről, 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Luthár Erikával a megbízási 

szerződést aláírja. 

     

 

   3. Az Önkormányzat a műszaki ellenőri feladatellátás 1.200.000,- Ft-os költségét 

az elnyert pályázati támogatás terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 


