
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án 
– pénteken – de. 10,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

47/2013. (II. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a bírálóbizottság 
véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja 
szerint a „Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes 
rendszer kiépítésével” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az 
alábbiak szerint hozza meg: 

 

1)  
• Bau-Mega Kft. (3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 32/A.) ajánlata érvénytelen. 
• Bicomix Kft. (4090 Polgár, Táncsics u. 39.) ajánlata érvényes. 
• Winden-Tools Kft. (4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) ajánlata érvényes. 

 

2) A képviselő-testület a „Hajdúnánás, Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási 
Intézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére. 
 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 19. 

 
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hajdúnánás, Városi 

Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú 
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza 
meg: 

 

1) A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Bicomix Kft-t (4090 
Polgár, Táncsics u. 39.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az 
ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és 
az ajánlattevő az árlejtés során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánlotta. 

 

2) A képviselő-testület második legkedvezőbb ajánlattevőnek a Winden-Tools Kft-t 
(4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározottaknak és az ajánlattevő az árlejtés során a második legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást ajánlotta. 

 

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére, 
valamint felhatalmazza az eljárás nyertesével a szerződés megkötésére. 
  

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 19. 

 

kmft. 
 

    Dr. Kiss Imre 

    jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án 
– pénteken – de. 10,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

48/2013. (II. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a bírálóbizottság 
véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja 
szerint a „Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának 
fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, 
mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 

 

       1) 
• Bau-Mega Kft. (3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 32/A.) ajánlata érvénytelen. 
• Bicomix Kft. (4090 Polgár, Táncsics u. 39.) ajánlata érvényes. 
• Winden-Tools Kft. (4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) ajánlata érvényes. 

 

2) A képviselő-testület a „Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának 
fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 

 

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére. 
 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 19. 

 

II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hajdúnánási Gyermek- és 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer 
kiépítésével” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, 
az alábbiak szerint hozza meg: 

 

1) A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Winden-Tools Kft-t 
(4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározottaknak és az ajánlattevő az árlejtés során a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást ajánlotta. 

 

2)  A képviselő-testület második legkedvezőbb ajánlattevőnek a Bicomix Kft-t (4090 
Polgár, Táncsics u. 39.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az 
ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és 
az ajánlattevő az árlejtés során a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
ajánlotta. 

 

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére, 
valamint felhatalmazza az eljárás nyertesével a szerződés megkötésére. 
  

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 19. 

 

kmft. 
 

    Dr. Kiss Imre 

    jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án 
– pénteken – de. 10,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

49/2013. (II. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a bírálóbizottság 
véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja 
szerint a „Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat energiaellátásának fejlesztése 
napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint 
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 

 

     1) 
• Bau-Mega Kft. (3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 32/A.) ajánlata érvénytelen. 
• Bicomix Kft. (4090 Polgár, Táncsics u. 39.) ajánlata érvényes. 
• Winden-Tools Kft. (4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) ajánlata érvényes. 

 

     2)  A képviselő-testület a „Hajdúnánás, Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási 
Intézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére. 
 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 19. 

 

II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hajdúnánás, Bocskai István 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú 
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza 
meg: 

 

       1) A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Bicomix Kft-t (4090 
Polgár, Táncsics u. 39.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az 
ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és 
az ajánlattevő az árlejtés során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánlotta. 

 

       2)  A képviselő-testület második legkedvezőbb ajánlattevőnek a Winden-Tools Kft-t 
(4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározottaknak és az ajánlattevő az árlejtés során a második legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást ajánlotta. 

 

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére, 
valamint felhatalmazza az eljárás nyertesével a szerződés megkötésére. 
  

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 19. 

 

kmft. 
    Dr. Kiss Imre 

    jegyző 


