
KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. február 5-i,  

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

26/2019. (II.5.) KT határozat: 

 

Tárgy: „TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 – Zamárdi kiállítótér” közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 – Zamárdi 

kiállítótér” tárgyú közbeszerzési eljárás során név szerinti szavazással  7 igen és 0 nem szavazat mellett 

(Csákovics Gyula polgármester: igen, Matyikó Zsuzsanna alpolgármester: igen, Egyed Zoltán Attila képviselő: 

igen, Elter Imre képviselő: igen, Gál Péter képviselő: igen, Schwarc Béla képviselő: igen, Szabó Gábor 

képviselő: igen) az alábbi eljárást lezáró döntést hozták: 

 

Ajánlatkérő eltekint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívástól, a felhívásban előírt feltételek igazolása az 

ajánlatokban maradéktalanul megtörténtek. 

 

A Dipa-Build 2008 Kft. (7400 Kaposvár, Szántó u. 5.) ajánlattevő ajánlatát nem vizsgálta a Bíráló Bizottság. 

Az ICH Mérnök Kft. (7400 Kaposvár Petőfi u. 9/b. 1/3.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Zamárdi Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján felkérte az Ajánlattevőket 

ajánlataik fenntartására az eljárást lezáró döntés meghozataláig, de legkésőbb 2019. február 28. napjáig, 

tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntését az ajánlati kötöttség határidejének lejártáig, azaz 

2019. január 28. napjáig nem tudta meghozni.  

 

A Dipa-Build 2008 Kft. (7400 Kaposvár, Szántó u. 5.) ügyvezetője 2019. január 22. napjával úgy nyilatkozott, 

hogy a szóban lévő ajánlati kötöttségi árat 2019. január 28. napját követően nem tudják fenntartani, hivatkozva 

az építőanyag áremelkedésekre való tekintettel.  

Ezen nyilatkozat miatt a Dipa-Build 2008 Kft. ajánlata nem került elbírálásra. 

A közbeszerzési eljárás eredményes.  

A nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban az ICH Mérnök Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi u. 9/b. 1/3.), a 

legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint. 

A pályázatban rendelkezésre álló anyagi fedezet összege jelenleg 197.047.244 Ft., a költségátcsoportosításokat 

követően nettó 219.577.252 Ft. 

 

Zamárdi Város Önkormányzata a „TOP-1.2.1-15.SO1-2016-00010 – Zamárdi kiállítótér” tárgyú beruházás 

elvégzésével az ICH Mérnök Kft-t. (7400 Kaposvár Petőfi u. 9/b. 1/3.) bízza meg 283.650.627,- Ft. +27 % Áfa 

díjért (bruttó: 360.236.296 Ft.). 

  

A pályázatban rendelkezésre álló összeg (219.577.252 Ft.), valamint a kivitelezői ajánlat közötti összeg 

különbözete: 64.073.375 Ft + 17.299.811 Ft áfa, mindösszesen: bruttó 81.373.186 Ft. forrásául a 2019. évi 

költségvetést jelöli meg. A képviselő-testület felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a nyertes ICH 

Mérnök Kft-vel a szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.          dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester       jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

              aljegyző   

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. február 6. 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 



 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. február 5-i,  

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

27/2019. (II.5.) KT határozat: 

 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal felhatalmazása gépkocsi várakozóhelyre vonatkozó kérelmek 

elbírálására vonatkozóan 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a Zamárdi Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendeletben meghatározott, 

gépkocsi várakozóhelyek megváltására vonatkozó kérelmek ügyében a kérelmező részére a 

szükséges tájékoztatást megadja. A képviselő-testület a rendeletben foglalt díjszabásoktól 

nem kíván eltekinteni. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 

 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.          dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

              aljegyző   

 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. február 6. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. február 5-i,  

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

28/2019. (II.5.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Parkolási Kft biztosított rövid lejáratú, működési célú visszatérítendő 

kölcsönnel kapcsolatos 4/2019. (I.28.) KT határozat kiegészítése 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Zamárdi Parkolási Kft részére 2019. 

évben 25.000.000,- Ft kölcsönt rövid lejáratú, működési célú visszatérítendő kölcsönre 

vonatkozó 4/2019. (I.28.) KT határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: 

„A képviselő-testület az összeg átutalására 15 napos határidőt állapít meg.” 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                    

Határidő: ért. szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.          dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

              aljegyző   

 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. február 6. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 

 


