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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
 

Jegyzőkönyv  
 
Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. január 14-én 
megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Szendrő Fő utca 16.  

 
Je len vannak 

 
Képviselő-testület tagjai: 
Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó 
László, Jósvay István, Kalász László, Paszternák József János.  
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 testületi 
tagból, mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja. 
 
A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetért.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása 

előadó: Tomorszki István polgármester 
 

2./ Közbeszerzési eljárást lezáró döntések 
 előadó: Tomorszki István polgármester 
 
3./ Indítványok, javaslatok 
 
 
1.Napirend  
A testület az 1. napirend keretében az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtását 
tárgyalja.  
 
Tomorszki István polgármester 
A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás 
hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozta mind a 
sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvényeket, és a 
feladatok végrehajtását biztosító előírásokat. A következőkben részletesen ismerteti a 
települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014. évi adósságátvállalásához 
kapcsolódó útmutató tartalmát, az adósságátvállalás hátterét, feltételeit. (A hivatkozott 
útmutató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

Ismerteti az adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges határozati javaslatot és kéri 

annak előterjesztett formában történő elfogadását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásához 

1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 

évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 

foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 

feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 

kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 

rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 

adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául 

szolgált. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 

érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 

miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel 

összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a 

bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt 

fizetési számlára. 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 

önkormányzatot/társulást terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 

átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület  az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 

kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.14.)  határozata 

Tárgy: Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásához 
7. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 

évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni. 

8. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 
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adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául 
szolgált. 

9. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel 
összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a 
bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt 
fizetési számlára. 

10. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot/társulást terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 

11. A képviselő-testület  az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 
d) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
e) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 

költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
f) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  
12. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 

kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 
13.  

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
2.Napirend  
A testület a 2. napirend keretében közbeszerzési eljárást lezáró döntéseket hoz. 

Dr. Istenes Ibolya jegyző  
Elmondja,hogy a Kbt. 22. §-a értelmében a közbeszerzési eljárást lezáró döntéseket név 
szerinti szavazással kell meghozni és jelzi, hogy a határozati javaslatok ismertetése után a 
képviselők neveit előolvasva ő maga rögzíti az elhangzó szavazatokat, melyeket a 
képviselőknek aláírásukkal hitelesíteni is szükséges. (A név szerinti szavazás eredményét a 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képező dokumentum tartalmazza. ) 
 
- Mozogj az egészségedért!” – rekreációs, kulturális és sportszolgáltatások 
beszerzése” tárgyú eljárást lezáró döntés 
 
Tomorszki István polgármester 
Ismerteti -  a jegyzőkönyv mellékletét képező -  „Mozogj az egészségedért!” – rekreációs, 
kulturális és sportszolgáltatások beszerzése” iránt indított közbeszerzési eljárásban eljárást 
lezáró döntéshez kapcsolódó előterjesztést. Ezt követően ismerteti az alábbi határozati 
javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását név szerinti szavazással.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Tárgy:  A TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az 
egészségedért! – rekreációs, kulturális és sportszolgáltatások beszerzése” tárgyban 
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő, a TÁMOP-

6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú,” Mozogj az egészségedért! – rekreációs, 
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kulturális és sportszolgáltatások beszerzése” iránt lefolytatott közbeszerzési eljárást 

lezáró döntését - I. és II. rész tekintetében- az alábbiak szerint hozza meg: 

1. Eljárási döntések: 
 
Érvényes ajánlatot tevők:  

- Fidelity Project Development Kft. (1151 Budapest, Bogáncs utca 6-8.) 
- Friss Európa Nonprofit Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82. fszt. 2.) 
- Public Sector Tanácsadó Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) 

 
2. Érdemi döntések: 

 Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

A nyertes ajánlattevő: 
 

- Public Sector Tanácsadó Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő:  
Friss Európa Nonprofit Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82. fszt. 2.) 
 

3. A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

Képviselőtestület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.14.)  határozata 

Tárgy:  A TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az 
egészségedért! – rekreációs, kulturális és sportszolgáltatások beszerzése” tárgyban 
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő, a TÁMOP-

6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú,” Mozogj az egészségedért! – rekreációs, 

kulturális és sportszolgáltatások beszerzése” iránt lefolytatott közbeszerzési eljárást 

lezáró döntését - I. és II. rész tekintetében- az alábbiak szerint hozza meg: 

1. Eljárási döntések: 
 
Érvényes ajánlatot tevők:  

- Fidelity Project Development Kft. (1151 Budapest, Bogáncs utca 6-8.) 
- Friss Európa Nonprofit Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82. fszt. 2.) 
- Public Sector Tanácsadó Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) 

 
2. Érdemi döntések: 

 Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

A nyertes ajánlattevő: 
 

- Public Sector Tanácsadó Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) 
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő:  
Friss Európa Nonprofit Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82. fszt. 2.) 
 

3. A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

- Mozogj az egészségedért!” – lakossági életvezetési tanácsadási szolgáltatások 
beszerzése” tárgyú eljárást lezáró döntés 
 
Tomorszki István polgármester 
Ismerteti-  a jegyzőkönyv mellékletét képező -  a „Mozogj az egészségedért!” – lakossági 
életvezetési tanácsadási szolgáltatások beszerzése” iránt indított közbeszerzési eljárásban 
eljárást lezáró döntéshez kapcsolódó előterjesztést. Ezt követően ismerteti az alábbi 
határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását név szerinti 
szavazással.  

HATÁROZATI JAVASLAT 
Tárgy:  A TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az 
egészségedért! – lakossági életvezetési tanácsadási szolgáltatások beszerzése” 
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő, a TÁMOP-

6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú,” Mozogj az egészségedért!” – lakossági 

életvezetési tanácsadási szolgáltatások beszerzése”  iránt lefolytatott közbeszerzési 

eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 

1. Eljárási döntések: 
 
Érvényes ajánlatot tevők:  
- Expertum Hungary Kft. (8646 Balatonfenyves, Kossuth u. 60/1.) 
- IBS Garden Consulting Kft. (1149 Budapest, Angol út 34.) 
- Public Sector Consulting Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) 

 
2. Érdemi döntések: 

 Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

A nyertes ajánlattevő: 
 
IBS Garden Consulting Kft. (1149 Budapest, Angol út 34.) 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő:  

 Public Sector Consulting Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) 

3. A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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Képviselőtestület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (I.14.)  határozata 

Tárgy:  A TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az 
egészségedért! – lakossági életvezetési tanácsadási szolgáltatások beszerzése” 
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő, a TÁMOP-

6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú,” Mozogj az egészségedért!” – lakossági 

életvezetési tanácsadási szolgáltatások beszerzése”  iránt lefolytatott közbeszerzési 

eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 

1. Eljárási döntések: 
 
Érvényes ajánlatot tevők:  
- Expertum Hungary Kft. (8646 Balatonfenyves, Kossuth u. 60/1.) 
- IBS Garden Consulting Kft. (1149 Budapest, Angol út 34.) 
- Public Sector Consulting Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) 

 
2. Érdemi döntések: 

 Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

A nyertes ajánlattevő: 
 
IBS Garden Consulting Kft. (1149 Budapest, Angol út 34.) 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő:  

 Public Sector Consulting Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) 

3. A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
- Mozogj az egészségedért!” – kommunikációs szolgáltatások beszerzése”  tárgyú 
eljárást lezáró döntés 
 
Tomorszki István polgármester 
Ismerteti - a jegyzőkönyv mellékletét képező -  a „Mozogj az egészségedért!” – 
kommunikációs szolgáltatások beszerzése”  iránt indított közbeszerzési eljárásban eljárást 
lezáró döntéshez kapcsolódó előterjesztést. Ezt követően ismerteti az alábbi határozati 
javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását név szerinti szavazással.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Tárgy:  A TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az 
egészségedért! – kommunikációs szolgáltatások beszerzése” tárgyban lefolytatott 
közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő, a TÁMOP-

6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az egészségedért!” – 

kommunikációs szolgáltatások beszerzése” iránt lefolytatott közbeszerzési eljárást 

lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 

1. Eljárási döntések: 
 
Érvényes ajánlatot tevő:  
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti u. 2/A.) 

Az érvénytelen ajánlatot tevők:  
 

- Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1035 Budapest, Miklós tér 1.) 

-  Loxton Nyomdaipari Kft. (2113 Erdőkertes, Banka utca 6.) 
2. Érdemi döntések: 

 Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

A nyertes ajánlattevő: 
 
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti u. 
2/A.) 
 
3. A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

Képviselőtestület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (I.14.)  határozata 

Tárgy:  A TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az 
egészségedért! – kommunikációs szolgáltatások beszerzése” tárgyban lefolytatott 
közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő, a TÁMOP-

6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az egészségedért!” – 

kommunikációs szolgáltatások beszerzése” iránt lefolytatott közbeszerzési eljárást 

lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 

1. Eljárási döntések: 
 
Érvényes ajánlatot tevő:  
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti u. 2/A.) 

Az érvénytelen ajánlatot tevők:  
 

- Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1035 Budapest, Miklós tér 1.) 

-  Loxton Nyomdaipari Kft. (2113 Erdőkertes, Banka utca 6.) 
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2. Érdemi döntések: 
 Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

A nyertes ajánlattevő: 
 
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti u. 
2/A.) 
 
3. A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 

- Mozogj az egészségedért!” – EFI iroda működését támogató vezetési tanácsadási 
szolgáltatások és egészségügyi szakszolgáltatások” tárgyú eljárást lezáró döntés 
 
Tomorszki István polgármester 
Ismerteti -  a jegyzőkönyv mellékletét képező -  a „Mozogj az egészségedért!” – EFI iroda 
működését támogató vezetési tanácsadási szolgáltatások és egészségügyi 
szakszolgáltatások”  iránt indított közbeszerzési eljárásban eljárást lezáró döntéshez 
kapcsolódó előterjesztést. Ezt követően ismerteti az alábbi határozati javaslatot és kéri 
annak előterjesztett formában történő elfogadását név szerinti szavazással.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Tárgy: A TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az 
egészségedért! – EFI iroda működését támogató vezetési tanácsadási szolgáltatások 
és egészségügyi szakszolgáltatások” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró 
döntés 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő, a TÁMOP-
6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az egészségedért! – EFI iroda 
működését támogató vezetési tanácsadási szolgáltatások és egészségügyi 
szakszolgáltatások” iránt lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntését - I., II., III. 
rész tekintetében - az alábbiak szerint hozza meg: 
1. Eljárási döntések: 
Érvényes ajánlatot tevők:  
- Alpok-Line Innovációs és Szolgáltató Kft. (1151 Budapest, Bogáncs utca 6-8.) 
- IMS Magyarország Vezetői Tanácsadó Kft. (2040 Budaörs, Panoráma u. 4.) 
- Training & Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1012 Budapest, Logodi utca 14. 
fszt. 1.) 
2. Érdemi döntések: 

 Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

A nyertes ajánlattevő: 
Alpok-Line Innovációs és Szolgáltató Kft. (1151 Budapest, Bogáncs utca 6-8.) 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő: 

IMS Magyarország Vezetői Tanácsadó Kft. (2040 Budaörs, Panoráma u. 4.) 

3. A közbeszerzési eljárás eredményes. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
Felelős: polgármester 



Határidő: értelemszerűen

Képviselőtestület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozza a következő határozatot:

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (1.14.) határozata

TárclV: A TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, .Mozoqj az
egészségedért! - EFI iroda működését támogató vezetési tanácsadási szolgáltatások
és egészségügyi szakszolgáltatások"tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró
döntés

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő, a TÁMOP-
6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, "Mozogj az egészségedért! - EFI iroda
működését támogató vezetési tanácsadási szolgáltatások és egészségügyi
szakszolgáltatások" iránt lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntését - 1., II., Ill.
rész tekintetében - az alábbiak szerint hozza meg:

1. Eljárási döntések:

Érvényes ajánlatot tevők:

- Alpok-Line Innovációs és Szolgáltató Kft. (1151 Budapest, Bogáncs utca 6-8.)
- IMS Magyarország Vezetői Tanácsadó Kft. (2040 Budaörs, Panoráma u. 4.)
- Training & Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1012 Budapest, Logodi utca 14.
fszt. 1.)
2. Érdemi döntések:

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A nyertes ajánlattevő:

Alpok-Line Innovációs és Szolgáltató Kft. (1151 Budapest, Bogáncs utca 6-8.)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő:

IMS Magyarország Vezetői Tanácsadó Kft. (2040 Budaörs, Panoráma u. 4.)

3. A közbeszerzési eljárás eredményes.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Mivel több napirend, valamint indítvány és javaslat nem volt, Tomorszki István polgármester
megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.
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