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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

75/2012.(  IX.20. )  Kt. számú  h a t á r o z a t a 
 

Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  
KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában tervezési feladatok ellátására és 

megvalósítási tanulmány elkészítése  érdekében  történő   árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról  és ehhez 
kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a 
„Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” 
című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában tervezési  feladatok 
ellátása  és megvalósítási tanulmány elkészítése érdekében történő  árajánlatkérésről, ajánlattételi 
felhívásról  és ehhez kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről” című előterjesztést és az ügyben az 
alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  polgármester tájékoztatását, miszerint a 67/2012. 
(VII.31.) számú határozatával jóváhagyott a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI 
IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő 
szakaszában tervezési  feladatok ellátása  érdekében lefolytatott árajánlat, ajánlattételi felhívás 
eredménytelen volt tudomásul veszi. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ 
HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt 
előkészítő szakaszában tervezési  feladatok ellátása  és megvalósítási tanulmány elkészítése érdekében  az 
elküldendő  árajánlat, ajánlattételi felhívás tervezetét változtatás nélkül elfogadja. ( Az árajánlatkérés, 
ajánlattételi felhívás tervezete írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy a „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő 
szakaszában tervezési  feladatok ellátásáról valamint a megvalósítási tanulmány elkészítéséről szóló 
megbízási szerződés tervezetét ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) valamint az árajánlatkérés, 
ajánlattételi felhívást   2012. szeptember 28-án 10-óra  ajánlattételi határidővel  2012. október 01-én 10-
órai tervezett szerződéskötéssel az alábbi három cégeknek  küldje meg: 
 
1. / KEVITERV EGER MÉRNÖKI Kft. 3300. Eger ,  Remenyik Zs. Út 18.  ügyvezető: Fekete György    
2./  TRANSDOWELL Rt. 3502 Miskolc, Tüzér út 12.  Ügyvezető: Dobos Miklós  
3./ PERFEKT KVV Kft.  5000. Szolnok, Garibaldi út 20. Ügyvezető:  Nemes Réka  
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy  a „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő 
szakaszában tervezési  feladatok ellátása érdekében kiküldött ajánlattételi felhívásra beérkező ajánlatok 

közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlatevő ajánlatát fogadja el és a nyertes ajánlattevővel  hogy a „ 
HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt 
előkészítő szakaszában tervezési  feladatok  ellátásáról szóló – a Képviselő-testület  által jóváhagyott és az 

ajánlattételi felhívással megküldött - megbízási szerződést  aláírja. 

Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: az ajánlattételi felhívás kiküldésére :2012. szeptember 21. 

az ajánlatok összegzésére és a szerződés aláírására : 2012. október 01. 

 

 
   (: Fischer József  : ) sk.                                                                                 ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                                                      körjegyző 


