
K I V O N A T 
 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 9-én tartott rendkívüli 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

93/2014. (VII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A „Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításával 

összefüggő közbeszerzési eljárások eredményének megállapítása (1. rész) 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette a „Felsőzsolca Város 

funkcióbővítő fejlesztése”című projekt megvalósításával összefüggően lefolytatott 

közbeszerzési eljárások beterjesztett dokumentumait és az alábbi határozatokat hozza: 

 

1.  Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kerékpársáv építés Felsőzsolcán 

az ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében” 

címmel lefolytatott közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a 

felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés megkötésének törvényi 

akadálya nincs. Az eljárás nyertese a CEVEX Építőmérnöki Kft. (3416 Tard, Béke út 

259.). 

 

2. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a „Kerékpársáv építés 

Felsőzsolcán az ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósítása 

érdekében” címmel lefolytatott közbeszerzési eljárás vonatkozásában a CEVEX 

Építőmérnöki Kft. (3416 Tard, Béke út 259.) ajánlatát elfogadja és felhatalmazza Dr. 

Tóth Lajos polgármestert, hogy a nyertes ajánlattévővel a kivitelezési vállalkozási 

szerződést Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében aláírja. 

 

3. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napelemes rendszer telepítése 

Felsőzsolcán az ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósítása 

érdekében” címmel lefolytatott közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek 

nyilvánítja, a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés megkötésének 

törvényi akadálya nincs. Az eljárás nyertese a PV Napenergia Kft. (3521 Miskolc, Harang 

u. 6.). 

 

4. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a „Napelemes rendszer 

telepítése Felsőzsolcán az ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001 azonosítószámú projekt 

megvalósítása érdekében” címmel lefolytatott közbeszerzési eljárás vonatkozásában a PV 

Napenergia Kft. (3521 Miskolc, Harang u. 6.) ajánlatát elfogadja és felhatalmazza Dr. 

Tóth Lajos polgármestert, hogy a nyertes ajánlattévővel a kivitelezési vállalkozási 

szerződést Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében aláírja. 

 

5. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Korszerűsítési munkálatok 

elvégzése Felsőzsolcán az ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001 azonosítószámú projekt 

megvalósítása érdekében” címmel lefolytatott közbeszerzési eljárást érvényesnek és 

eredményesnek nyilvánítja, a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés 

megkötésének törvényi akadálya nincs.  
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Az eljárás nyertese: 

- 1. rész - „Polgármesteri Hivatal korszerűsítése és Szolgáltató Ház felújítási 

munkálatainak elvégzése ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001 azonosítószámú projekt 

megvalósítása érdekében” - GERIXON Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/A.) 

- 2. rész - „Informatikai hálózat kiépítési munkálatok elvégzése Felsőzsolcán az ÉMOP-

3.1.2/F-13-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében” - 

PROFESSIONAL Computer Kft. (3100 Salgótarján, Kővár utca 1.) 

 

6. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a „Korszerűsítési 

munkálatok elvégzése Felsőzsolcán az ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001 azonosítószámú 

projekt megvalósítása érdekében” címmel lefolytatott közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában az alábbiak szerinti ajánlatokat elfogadja és felhatalmazza Dr. Tóth Lajos 

polgármestert, hogy a nyertes ajánlattévővel a kivitelezési vállalkozási szerződést 

Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében aláírja: 

- 1. rész - „Polgármesteri Hivatal korszerűsítése és Szolgáltató Ház felújítási 

munkálatainak elvégzése ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001 azonosítószámú projekt 

megvalósítása érdekében” - GERIXON Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/A.) 

- 2. rész - „Informatikai hálózat kiépítési munkálatok elvégzése Felsőzsolcán az ÉMOP-

3.1.2/F-13-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében” - 

PROFESSIONAL Computer Kft. (3100 Salgótarján, Kővár utca 1.) 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 DR. RÓNAI ISTVÁN S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 
 aljegyző polgármester 

 

 

 

 

  KUN ATTILÁNÉ S. K.  RIMÁN JÁNOS S. K. 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

 

 

Felsőzsolca, 2014. július 16. 

 

 

 

 

A kivonat hiteles: 


