
Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 
43/2015. (VIII.19.) határozata 

 
a „Vállalkozási szerződés a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése” tárgyú KEOP-2015-5.7.0 azonosítószámú projekt kivitelezési 
feladatainak elvégzésére vonatkozóan Buj Községben" tárgyú közbeszerzési eljárást 

lezáró döntés tárgyában. 
 

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bíráló bizottság előterjesztésére - a 
Közbeszerzési Szabályzata alapján, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. 
törvényben foglaltakra – az alábbiak szerint határozott. 

 
1.) A „Vállalkozási szerződés a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” tárgyú KEOP-2015-5.7.0 azonosítószámú projekt kivitelezési 
feladatainak elvégzésére vonatkozóan Buj Községben" tárgyú közbeszerzési eljárást - 
a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve - eredményesnek tekinti. 
 
2.) A SANDHAL Szolgáltató Kft. és IMBREX 95 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
(4361 Nyírbogát, Bocskai utca 11.) Közös ajánlattevők ajánlata érvényes tekintettel 
arra, hogy az teljes körű, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a 
Kbt. és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel. Ajánlattevők, a 
szerződés teljesítésére pénzügyi-gazdasági valamint műszaki-szakmai alkalmasság 
szempontjából megfelelnek, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alatt nem 
állnak. 
 
3.) A Dryvit Profi Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 12.) Ajánlattevő ajánlata érvényes 
tekintettel arra, hogy az teljes körű, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, 
valamint a Kbt. és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel. 
Ajánlattevő, a szerződés teljesítésére pénzügyi-gazdasági valamint műszaki-szakmai 
alkalmasság szempontjából megfelel, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alatt 
nem áll. 
 
4.) A NOVA-BAU 89 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Debreceni utca 31.) 
Ajánlattevő ajánlata érvényes tekintettel arra, hogy az teljes körű, az ajánlattételi 
felhívásban és dokumentációban, valamint a Kbt. és a vonatkozó jogszabályokban 
foglalt előírásoknak megfelel. Ajánlattevő, a szerződés teljesítésére pénzügyi-
gazdasági valamint műszaki-szakmai alkalmasság szempontjából megfelel, az eljárás 
során előírt kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
 
Figyelembe véve a Bíráló Bizottság javaslatát a Képviselő-testület a SANDHAL 
Szolgáltató Kft. és IMBREX 95 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (4361 Nyírbogát, 
Bocskai utca 11.) Közös ajánlattevők, mint a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevőket hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként, és elrendeli a SANDHAL Szolgáltató Kft. és IMBREX 95 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Közös ajánlattevőkkel a tárgyi Vállalkozási szerződés 
megkötését 103.300.000.- HUF + ÁFA vállalkozási díjért. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. 


