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Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 
18 fı képviselıbıl 12 fı jelen van, így a képviselı-testület  h a t á r o z a t k é p e s. 
 
Nagy Sándor 
A mai rendkívüli–testületi ülésnek egy napirendi pontja van. A meghívóban szereplı 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet? 
 
A képviselı-testület a javasolt napirendet 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg: 

Napirendi pont 
 

1. Elıterjesztés „Újfehértó Bartók Béla út 5. sz. alatt lévı Bölcsıde felnıtt és gyermek 
bútorok, játékok és egyéb felszerelési tárgyak, konyhatechnológiai berendezések 
szállítása és elhelyezése I._II. részajánlat” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás keretében 
beérkezett ajánlatok értékelése  
(Írásbeli elıterjesztés alapján) 
Elıadó: Nagy Sándor polgármester 

 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban a bölcsıde felújítás kapcsán két ajánlattételi felhívás jelent 
meg, a Közbeszerzési Értesítıben meghirdetésre került, az ajánlattételi határidı lejártáig az I. 
számú részajánlatra egy ajánlat érkezett az Alex Fémbútor KFT.-tıl. A II. részajánlatra két 
ajánlattevı jelentkezett az egyik a „KARAKTER 95” KFT.–tıl és a Banu-Szer KFT.-t  
részérıl.  
 
A testületi ülést megelızıen a Bíráló Bizottság a közbeszerzési eljárásnak megfelelıen az 
ajánlatokat megvizsgálta, az I. részajánlat tekintetében az Alex Fémbútor KFT-t javasolja 
gyıztesként, a II. részajánlat tekintetében elsıként a Banu-Szer KFT.-t javasolja legjobb 
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ajánlattevıkén, valamint második legjobb ajánlattevınek a „KARAKTER 95” KFT.–t 
javasolja elfogadni a képviselı-testület számára. 
 
A bonyolítókat és bennünket is meglepett, hogy ilyen kevés ajánlat érkezett. De ilyen „csipri-
csupri” eszköz beszerzésre nem igen jelentkeznek sokan.  
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e ezzel kapcsolatban. A napirend vitáját lezárom. A 
határozatokról az I. és II. részajánlat vonatkozásában külön szavazunk.  
 
Ki az, aki a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve elfogadja az I. részajánlat 
vonatkozásában a legelınyösebb ajánlattevınek az Alex Fémbútor KFT.-t  ? 
 
A képviselı-testület az  I. részajánlat vonatkozásában a Bíráló Bizottság javaslatát 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

108/2006. (VI. 28.) számú 
 

határozata 
  

„Az Újfehértó Bartók Béla u. 5. sz. alatti bölcsıde felnıtt és gyermek bútorok, játékok és 
egyéb felszerelési tárgyak, konyhatechnológiai berendezések szállítása és elhelyezése” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékelésérıl 
 

az I. részajánlat vonatkozásában 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. az Alex Fémbútor KFT.-t  (2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23), mint összességében 
legelınyösebb ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás nyertesének. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Ki az, aki a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve elfogadja az II. részajánlat 
vonatkozásában a legelınyösebb ajánlattevınek a Banu-Szer KFT.-t, második legjobb 
ajánlattevınek a  „KARAKTER 95” KFT.–t ? 
 
A képviselı-testület a  II. részajánlat vonatkozásában a Bíráló Bizottság javaslatát 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

109/2006. (VI. 28.)számú 
 

határozata 
  

„Az Újfehértó Bartók Béla u. 5. sz. alatti bölcsıde felnıtt és gyermek bútorok, játékok és 
egyéb felszerelési tárgyak, konyhatechnológiai berendezések szállítása és elhelyezése” 
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tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékelésérıl 

 
 

a II. részajánlat vonatkozásában 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

2. a Banu-Szer KFT.-t (4400 Nyíregyháza, Vasgyár u.14.), mint összességében 
legelınyösebb ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás nyertesének. 

 
3. a „KARAKTER 95” KFT.–t  (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) hirdeti ki a 

második legkedvezıbb ajánlattevınek. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 20 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Sándor                                                                                   dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 


