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Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én tartott rendkívüli
nyilvános üléséről.

A képviselő-testületi ülés kezdete: 1400 óra

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:

Tóth Ferenc polgármester,
Farkas Miklósné,
Horváth Györgyné,
Kinczer Kálmán testületi tagok

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

Élő József jegyzőkönyvezető, jegyző megbízásából

Tóth Ferenc: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi
ülés határozatképes, mivel Maglóca Község Képviselő-testületének 4 tagjából 4 fő jelen van, a
nyilvános ülést megnyitja. Elmondja, hogy az ülés összehívása telefonon történt. Javaslatot tesz a
napirendre, majd szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

Napirend:

1. Autóbusz-megállóhelyek építésének kivitelezésére benyújtott árajánlatok elbírálása, a
kivitelező kiválasztása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Autóbusz-megállóhelyek építésének kivitelezésére benyújtott árajánlatok
elbírálása, a kivitelező kiválasztása.
Előterjesztő: Tóth Ferenc polgármester
(Az árajánlatok borítékbontásáról készült jegyzőkönyv írásban mellékelve.)

Élő József: Elmondja, hogy a meghívásos kivitelezői ajánlattételre az előírt határidőig az alábbi
három ajánlat érkezett, ismerteti az árajánlatokat.
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Ajánlattevők:
Magyar Aszfalt Kft.
- kivitelezői árajánlat: bruttó: 6.450.358 Ft
- Teljesítési határidő: 2008. november 30.
- Jótállási időtartam: 1 év

Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
- kivitelezői árajánlat: bruttó: 6.259.156 Ft
- Teljesítési határidő: 2008. november 30.
- Jótállási időtartam: 1 év

Magyar Közút Kht.
- kivitelezői árajánlat: bruttó: 6.457.787 Ft
- Teljesítési határidő: 2008. november 30.
- Jótállási időtartam: 2 év

Mindhárom ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak.

Kinczer Kálmán képviselő: Javasolja, hogy a legolcsóbb árajánlatot fogadja el a képviselő-
testület.

Tóth Ferenc polgármester: Egyetért a javaslattal, véleménye szerint is a Makadám Kft. 6.259.156
Ft-os ajánlata a legmegfelelőbb a számukra. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Maglóca Község Képviselő-testületének
24/2008.(IX.10.) határozata

Maglóca Község Képviselő-testülete a Petőfi utcai autóbusz-megállóhelyek építési
munkálatainak kivitelezési feladatainak ellátásával a MAKADÁM Útépítő és
Helyreállító Kft-t. (Győr, Külső Sági út 20. ) bízza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Makadám Kft-vel a
benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal a kivitelezési feladatokra vonatkozó
vállalkozási szerződést kösse meg.

Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Ferenc polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1415 órakor bezárja.

Kmf.

Tóth Ferenc Élő József
polgármester jegyzőkönyvvezető


