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34/2018.(05.29.) számú: 
Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása 

 

H a t á r o z a t 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Izsáki INNO-KOM 

Nonprofit Kft (cégjegyzékszáma: 03-09-118296) alapítója 2019. április 30. 

napjáig JÁVORKA GYULÁNÉ ügyvezetői megbízását meghosszabbítja. Havi 

bérét bruttó 150.000 forintban határozza meg. 

Határidő: azonnal. 

Felelős Mondok József polgármester 

 
 
 
 
 
 
35/2018.(05.29.) számú: 

Agárdy út stabilizálása  című és 784/4301/53/19/2017 támogatói okiratszámú projekt     

kivitelezési munkáinak ellátására 

 

H a t á r o z a t 

 

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint ajánlatkérő döntésre 

jogosult képviselője az Izsák Város Önkormányzata (6070 Izsák, Szabadság tér 

1.) által a Vállalkozási szerződés az „Agárdy út stabilizálása (a 0308, a 0317/48 

és a 0317/53 hrsz-ú földút stabilizációs terve)” című és 784/4301/53/19/2017 

támogatói okiratszámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására tárgyában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. 

§ (1) bekezdése alapján megindított nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi 

eljárás lezáró döntést hozza:  

- Jelen eljárásban alkalmazott értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő szempont a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint. A Signum 

Alfa Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Fóti út 56.) 

ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az 

értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, az 

ajánlatkérő a Signum Alfa Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 

Budapest, Fóti út 56.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a 

szerződést megköti tekintettel arra, hogy: 

 az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek megfelel, 



 az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem 

áll a kizáró okok hatálya alatt, 

 az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek 

tekinthető, a fedezet rendelkezésre áll, 

 ajánlattevő az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a 

Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 

kötelezettségének megfelelően eleget tett. 

- Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertetett, ajánlatkérő 

rendelkezésére álló fedezet összege nettó 37.760.000.- Ft. A Signum Alfa 

Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Fóti út 56.) által 

megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár 39.637.963,- nettó HUF. Ajánlatkérő 

a szerződés teljesítéséhez szükséges 1.877963.- Ft összegű pótlólagos fedezetet 

biztosítja. 

A közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja. 
 
 
 
 
 
 
Izsák, 2018.06.11. 
 
 

Bak Nándor s.k. 
aljegyző 


