
 
K i v o n a t 

 
 
 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 17. napján megtartott 
soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 

54/2018.(V.17.) számú testületi határozat 
 
 

Tárgy: „Vállalkozási szerződés a háziorvosi és fogászati rendelők felújítási munkálatainak 
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 
 
Jelen lévő képviselők száma: 8 fő 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
Tura Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértve a Bírálóbizottság 
előterjesztésével, azzal azonos tartalommal, név szerinti szavazással az alábbiak szerint 
döntött a „Vállalkozási szerződés a háziorvosi és fogászati rendelők felújítási munkálatainak 
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában:  
 
 

- Paloban-Bau Kft. (3000 Hatvan, Dembinszky út 15.) ajánlattevő érvényes ajánlatot 
nyújtott be és alkalmas a szerződés teljesítésére.  

- Lfm-Ker Kft. (3015 Csány, Major u. 4.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be és 
alkalmas a szerződés teljesítésére. 

- Bohus 2003 Kft. (1042 Budapest, Kassai út 56-58.) ajánlattevő érvényes ajánlatot 
nyújtott be és alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege és a beszerzés 
becsült értéke, a tárgyi közbeszerzés tekintetében: nettó 36.632.856.-Ft + ÁFA.  Tura 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, hogy a Kbt. 115. § (1)-(2) 
bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás eredményes volt. Az érvényes ajánlatot tevő 
ajánlattevők közül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a Paloban-Bau 
Kft. 3000 Hatvan, Dembinszky út 15. ajánlatevő nyújtotta be, amelynek ajánlata az 
alábbi: 

 
Ajánlattevő neve: Paloban-Bau Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 3000 Hatvan, Dembinszky út 15. 

 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) nettó 36.632.856,- Ft 

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki 

67 hónap 



vezetői jogosultsággal rendelkező szakember 
magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett 
szakmai tapasztalati ideje (Hónap) 

 
Tura Város Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
fenti nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg, 
továbbá intézkedjen az összegezés jelen döntésnek megfelelő előkészítéséről és 
megküldéséről, továbbá gondoskodjon az eljárás eredményéről szóló hirdetmény 
feladásáról.        

 
  Erről:  

- Polgármester 
- SANSZ Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Thököly út 22.) 
- Paloban-Bau Kft. 3000 Hatvan, Dembinszky út 15. 
- LFM-Ker Kft. 3015 Csány, Major u. 4. 
- Bohus 2003 Kft. 1042 Budapest, Kassai út 56-58 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester 
 

 
kmf. 

  
 
 
 
 
 
            Szendrei Ferenc      Dolányi Róbertné 
              polgármester                                                                                jegyző 

 
 

 
 


