
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 15-én 
– hétfın – du. 13,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
194/2009. (VI. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata                
VI/1-3. pontjaiban meghatározottakra - a „Komplex szervezetfejlesztés 
megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban” címő            
ÁROP-1.A.2/A-2008-0168 jelő pályázati támogatásból finanszírozandó 
szolgáltatást végzı vállalkozás kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
A képviselı-testület a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján a Controll 
Holding Tanácsadó Zrt. (1124 Budapest, Fürj u. 18. szám) ajánlatát             
- tekintettel arra, hogy nevezett pályázó a hiánypótlási kötelezettségének 
nem tett eleget - érvénytelennek nyilvánítja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatáról az 
ajánlattevıt értesítse. 
 
 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2009. június 30. 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 

 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 15-én 
– hétfın – du. 13,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

195/2009. (VI. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata                
VI/1-3. pontjaiban meghatározottakra - a „Komplex szervezetfejlesztés 
megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban” címő             
ÁROP-1.A.2/A-2008-0168 jelő pályázati támogatásból finanszírozandó 
szolgáltatást végzı vállalkozás kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
A képviselı-testület az érvényes ajánlattevık közül elsısorban a Simeron 
Consulting Kft. (2111 Szada, Ady E. krt.  26. szám) ajánlattevıt jelöli meg 
nyertes ajánlattevınek, az ajánlatában megjelölt nettó 11.981.440,- Ft 
összeggel. 
 
A képviselı-testület az érvényes ajánlattevık közül másodsorban a 
MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. - EX ANTE Tanácsadó Iroda 
Kft. - ICG Infora Consulting Group Tanácsadó Kft. alkotta Konzorciumot 
(4400 Nyíregyháza, Vörösmarty u. 4. szám) ajánlattevıt jelöli meg a 
következı legkedvezıbb ajánlattevınek, az ajánlatában megjelölt nettó 
12.135.000,-  Ft összeggel. 
 
A képviselı-testület az érvényes ajánlattevık közül a Simeron Consulting 
Kft. (2111 Szada, Ady E. krt.  26. szám) ajánlattevıvel kíván szerzıdést 
kötni az ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatásra 11.981.440,- Ft + ÁFA 
összegben, mivel ez a társaság nyújtotta be az összességében legelınyösebb 
ajánlatot. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerzıdéskötésrıl és egyéb szükséges 
intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2009. június 30. 
 

kmft. 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 


