
 

 

Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019. november 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2019(XI.29.) KT. sz. határozata 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat, mint konzorciumi tag a Közbeszerzési Értesítőben 2019. október 

16-án K.É.-20090/2019 számon megjelent Ajánlattételi felhívás közzétételével ”EFOP-1.5.3.-16-2017-

00121 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” című 

projekttel kapcsolatos képzési feladatok ellátása” tárgyában a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés 

a) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok értékelését követően a Bíráló 

Bizottság döntési javaslata alapján  

a közbeszerzési eljárás eredménye: 

 

1. rész: ECDL képzés (Költségviselő Téglás Város Önkormányzata) 

 

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján (nem nyújtottak be az ajánlattételi 

határidőben legalább két ajánlatot, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő előírta, hogy a Kbt. 75.§ (2) 

bekezdés e) pontját alkalmazza, azaz az eljárást az adott rész vonatkozásában eredménytelenné 

nyilvánítja, amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot). 

 

2. rész: Szociális asszisztens képzés (Költségviselő Téglás Város Önkormányzata és 

Létavértes Városi Önkormányzat) 

 

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján (kizárólag érvénytelen ajánlatot 

vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be). 

 

 

3. rész: Zöldség-gyümölcs feldolgozó képzés (költségviselő Hajdúhadház Város 

Önkormányzata, Létavértes Városi Önkormányzat) 

 

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján (nem nyújtottak be az ajánlattételi 

határidőben legalább két ajánlatot, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő előírta, hogy a Kbt. 75.§ (2) 

bekezdés e) pontját alkalmazza, azaz az eljárást az adott rész vonatkozásában eredménytelenné 

nyilvánítja, amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot). 

 

 



 

 

4. rész Tanácsadások a humán közszolgáltatók részére (költségviselő Hajdúhadház Város 

Önkormányzata, Létavértes Városi Önkormányzat) 

 

Nyertes Ajánlattevő Nyertes ajánlat 

Neve Címe és Adószáma Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) 

"OFK" Oktatásfejlesztési 

Szolgáltató Kft. 

4765 Csenger Rákóczi Utca 66., 

Adószám: 25127030-2-15 6 307 722 Ft 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat a közbeszerzési eljárás eredményével egyet ért, tudomásul veszi.  

 

Felhatalmazza Szőllős Sándor polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a 

konzorciumvezetőt. 

 

Felelős: Szőllős Sándor 

Határidő: azonnal 

 

Bocskaikert, 2019. november 29. 

 

 

A kivonat hiteléül:  

 

 

 

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. sz. melléklet a 124/2019.(XI.29.) KT. sz. határozathoz 
 

Név szerinti szavazás 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 29-én megtartott 

ülésén 

a Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítőben 2019. 

október 16-án K.É.-20090/2019 számon megjelent Ajánlattételi felhívás közzétételével ”EFOP-1.5.3.-

16-2017-00121 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” 

című projekttel kapcsolatos képzési feladatok ellátása” tárgyában a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás keretében 

az eljárás eredményéről Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti 

szavazással az alábbiak szerint döntött 

 

1. rész: ECDL képzés 

1. A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján (nem 
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, tekintettel arra, hogy 
Ajánlatkérő előírta, hogy a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza, azaz az eljárást az 
adott rész vonatkozásában eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben nem nyújtottak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot)? 
 

2. rész: Szociális asszisztens képzés 

 

2. Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján (kizárólag érvénytelen 
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be)? 

 

3. rész: Zöldség-gyümölcs feldolgozó képzés 

 

3. A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján (nem 
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, tekintettel arra, hogy 
Ajánlatkérő előírta, hogy a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza, azaz az eljárást az 
adott rész vonatkozásában eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben nem nyújtottak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot)? 
 

4. rész Tanácsadások a humán közszolgáltatók részére 

 

 

 

 

 



 

 

4. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az "OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. 
ajánlattevő alábbi ajánlata? 

 

Nyertes Ajánlattevő Nyertes ajánlat 

Neve Címe és Adószáma Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) 

"OFK" Oktatásfejlesztési 

Szolgáltató Kft. 

4765 Csenger Rákóczi Utca 66., 

Adószám: 25127030-2-15 6 307 722 Ft 

 

Képviselő neve Képviselő által leadott szavazat 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

dr. Tarcali Gábor X   

Fási Ágnes X   

Szilágyi Gyöngyi X   

Komáromi Ferenc X   

Záhonyi László X   

Kiss Tibor X   

Szőllős Sándor X   

 

         

 

          Baloghné Kiss Judit 

             jegyző 

 

 

A 2019. november 29-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hiteles melléklete. 

 

 

 

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


