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M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2016. november 16-án (szerda) 17.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz. 4. 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a „Gyáli általános iskolák számítástechnikai eszközbeszerzésére” tárgyú közbeszerzés 
lezárására 

  
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Gyál, 2016. november 14.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli általános iskolák 
számítástechnikai eszközbeszerzésére” tárgyú 
közbeszerzés lezárására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontos feladatának tartja a városban történő oktatás-nevelés 
színvonalának folyamatos fejlesztését, melyhez szorosan hozzá tartozik az oktatás-nevelés körülményeinek 
korszerűsítése, hogy a mai kor igényeinek és elvárásainak egyre inkább megfelelő körülmények szolgálhassák a 
gyáli gyermekek fejlődését. 
 
A fenti célok megvalósítását segíti elő a gyáli általános iskolák számítástechnikai eszközparkjának 
korszerűsítése. 
 
A 169/2016.(X.19.) sz. PGB határozat alapján megindításra került a közbeszerzési eljárás, és ajánlattételre a 
következő cégeket kértük fel: 
EURO ONE Számítástechnikai Zrt., GLOSTER Telekom Kft., R+R Periféria Kft., IMG Solution Kft.. 
 
A beérkezett ajánlatok főbb adatait a bontási jegyzőkönyv, a közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó 
javaslatot pedig az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. Mivel a legkedvezőbb ajánlat összege 
magasabb, mint a 187/2016.(IX.29.) sz. önkormányzati határozatban a beszerzésre előirányzott bruttó 18 millió 
Ft (mely tartalmazza a közbeszerzés 300.000,-Ft+ÁFA összegű költségét is), ezért a többlet adóbevételek terhére 
biztosítandó a fennmaradó összeg. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Gyáli általános iskolák számítástechnikai eszközbeszerzésére” tárgyú közbeszerzési 
eljárás írásbeli szakvélemény és döntési javaslatában szereplőeket, és az alapján az R+R Periféria Kft-t 
(1106, Budapest, Fehér út 10. 12. épület), mint legkedvezőbb ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek. 

2. az eljárás vonatkozásában szerződést kíván kötni R+R Periféria Kft. ajánlattevővel az ajánlatukban 
szereplő 17.241.680,- Ft + Áfa összegért, melynek fedezetét a 187/2016.(IX.29) sz. önkormányzati 
határozatban előirányzott keret és a 2016. évi többlet adóbevétel terhére biztosítja. 

3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. december 10. 
Felelős:  Munkacsoport 
 

A határozati javaslatok elfogadása névszerinti szavazással egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik jegyző 
 

Gyál, 2017. november 7. 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet:  Bontási jegyzőkönyv 
  Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat  
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