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Botta Veronika üdvözli a megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ezek után 
ismerteti a napirendi pontokat. 

 
Napirendi pontok: 

 
1. A „Vállalkozási szerződés keretében Tordas, Petőfi u. 6. szám alatti 92. hrsz-ú ingatlanon meglévő 

Teremtőkert Alkotóház bővítése és felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság 
javaslatának ismertetése 

2. A közbeszerzési eljárás további teendői a Bíráló Bizottság döntésének megfelelően 
3. Egyebek 

 
A napirendi pontokat a jelenlévők egybehangzóan (5 igen szavazattal) elfogadják 

1. napirendi pont: 

Botta Veronika elmondja, hogy a Bíráló Bizottság a Kbt. 76.§ (1) c. pontja értelmében a 

1/2013(03.01.) számú BB Határozat-tal az alábbi határozatot hozta: 

A BB az ajánlatok tartalmi értékelése nélkül döntött az eljárás lezárásáról, és erről tett javaslatot 

az Egyesület elnöksége felé. 

2. napirendi pont: 

Az Egyesület elnöke, és Veres Andrea az Egyesületen belül a közbeszerzés lebonyolításával 

megbízott referens javasolja az elnökségnek, hogy a  „Vállalkozási szerződés keretében Tordas, 
Petőfi u. 6. szám alatti 92. hrsz-ú ingatlanon meglévő Teremtőkert Alkotóház bővítése és felújítása” 

tárgyú 1. számú közbeszerzési eljárást lezárja, és javasolja új a témában 2. számú eljárás 
megindítását. 

Az elnökség 5 (öt) egybehangzó szavazattal dönt a „Vállalkozási szerződés keretében Tordas, Petőfi 
u. 6. szám alatti 92. hrsz-ú ingatlanon meglévő Teremtőkert Alkotóház bővítése és felújítása” 

tárgyú 1. számú közbeszerzési eljárást lezárásáról,  valamint új, a témában 2. számú eljárás 
megindításáról.   2013/2. sz. határozat 

 



 
 

 
3. napirendi pont: 

Egyéb kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nem volt. 
A levezető elnök megköszönte a tagok munkáját és az ülést berekesztette. 
  

 
Kelt: Tordas, 2013. 03. 04.  

 
 

  

Botta Veronika s.k. 
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