
 
 

 

 
 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gencsapáti 

Gyöngyös-kert Óvoda felújítása, korszerűsítése és a Gencsapáti Idősek Klubja 

fejlesztése” tárgyú ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat 

jóváhagyó 17/2018. (II.6.) számú testületi határozatának 8. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 

     

 

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

1. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: KG Invest 2008. Kft. 

                  székhelye:  9028 Győr, Konini u. 19. 

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

                 adószáma: 14408717-2-18 

       cégjegyzékszám: 0809019485 

               e-mail címe: info@vulcanoenergia.hu 
 

2. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: Kelet Ablak Kft. 

                  székhelye:  9700 Szombathely, Tátika u. 3. 

                 adószáma: 13255499-2-18 

       cégjegyzékszám: 15-09-069144 

               e-mail címe: kalocsai@t-online.hu, info@keletablak.hu 
 

3. 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 
 

 

 

     

mailto:kalocsai@t-online.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: Bereczki Kft. 

                  székhelye:  9700 Szombathely, Mátyás király u. 18. 

                 adószáma: 11319962-2-18 

       cégjegyzékszám: 1809103124 

               e-mail címe: bereczkikft@isiscom.hu 
 

 

   3. A határozat módosítással nem érintett pontja változatlanul hatályban 

maradnak és érvényesek. 

     

                                          

         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 jóváhagyó 18/2018. (II.6.) számú 

testületi határozatának 8. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

     

 

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

1. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: KG Invest 2008. Kft. 

                  székhelye:  9028 Győr, Konini u. 19. 

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

                 adószáma: 14408717-2-18 

       cégjegyzékszám: 0809019485 

               e-mail címe: info@vulcanoenergia.hu 
 

2. ajánlattevő 

     Ajánlattevő neve: Kelet Ablak Kft. 

                  székhelye:  9700 Szombathely, Tátika u. 3. 

                 adószáma: 13255499-2-18 

       cégjegyzékszám: 1809106989 

               e-mail címe: kalocsai@t-online.hu, info@keletablak.hu 
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3. 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 
 

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: Bereczki Kft. 

                  székhelye:  9700 Szombathely, Mátyás király u. 18. 

                 adószáma: 11319962-2-18 

       cégjegyzékszám: 1809103124 

               e-mail címe: bereczkikft@isiscom.hu 
 

 

   3. A határozat módosítással nem érintett pontja változatlanul hatályban 

maradnak és érvényesek. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dózsa utcai és a 

Hunyadi úti járda-felújítási munkálatok közbeszerzési eljárásának teljes körű 

lebonyolítására kiírt beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján KG Procure Kft. (9733 Horvátzsidány, 

Hideg u. 23.) 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 nyertes ajánlattevővel a 

megbízási szerződést aláírja. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



   3. Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítási összegéből 

300.000,- Ft + ÁFA, összesen: 381.000,- Ft-ot pályázati forrásból, 50.000,- Ft + 

ÁFA, összesen: 63.500,- Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

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 Zsombori Pál (9721 Gencsapáti, 

Alkotmány u. 20.) 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 nyertes ajánlattevővel a 

megbízási szerződést aláírja. 

     

 

   3. Az Önkormányzat a műszaki ellenőri feladatellátás 400.000,- Ft-os költségéből 

100.000,- Ft-ot az elnyert pályázati támogatásból, 300.000,- Ft-ot az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal energetikai korszerűsítés tervezői munkálatainak elvégzésére kiírt 

beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján az ARCHIT Építőipari Tervező és 

Információ Technológiai Kft. (9700 Szombathely, Tulipán u. 18.) 

ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot elfogadja. 

     

 



   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítésért, 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a tervezői 

szerződést aláírja. 

     

 

   3. Az Önkormányzat az 1.701.800,- Ft tervezői költséget az az Önkormányzat 

2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. 

(I.11.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében 

eljárva 

a) hozzájárul ahhoz, hogy az OTTÓMEDIC Egészségügyi Kft. székhelyeként 

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Gencsapáti, 

Szentegyház u. 6. szám alatti ingatlan kerüljön megjelölésre,  

b) felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

aláírására. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 


