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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 11-i rendkívüli 
ülésére a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú Támogatói Szerződés alapján, 
„Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerűsítése, valamint Bölcsőde bővítése 16 
férőhellyel” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2018.(IX.06.) számú 
határozatával jóváhagyta tárgyi közbeszerzés összegzését. A jóváhagyást követően derült fény 
egy adminisztrációs hibára, mely a közbeszerzés eredményét érdemben nem befolyásolja, 
azonban a szabályszerűség helyreállítása érdekében szükséges módosítani a vonatkozó eljárás 
összegzését, melyet Tisztelt Képviselő-testületnek ismételten jóvá kell hagynia. 
 
Fentiek alapján javaslom a 122/2018.(IX.06.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül 
helyezését és az alábbi szerinti elfogadását: 
 
……./2018.(IX.11.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú Támogatói Szerződés alapján, 
„Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerűsítése, valamint Bölcsőde bővítése 16 
férőhellyel” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről  
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-
00006 azonosítószámú Támogatói Szerződés alapján, „Fegyvernek Újtelepi Óvo-
da felújítása és korszerűsítése, valamint Bölcsőde bővítése 16 férőhellyel” elneve-
zésű közbeszerzési eljárás eredményéről az alábbiak szerint dönt: 

 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek/érvénytelenek: 
 
Ajánlattevő neve: KUNHEGYESI Építők Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4. 

Ajánlattevő adószáma: 11269001-2-16 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. 
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a be-
nyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb mó-
don nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve 
a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit - érvény-
telen. 

 
Ajánlattevő neve: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft. 



Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a. 

Ajánlattevő adószáma: 11271727-2-16 

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet felülvizsgálva megállapítható, hogy 
az teljes és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas 
a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban 
és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek - érvényes. 

 
 

Ajánlattevő neve: Ladányi és Társa Építőipari Bt. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a 

Ajánlattevő adószáma: 21083103-2-16 

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az 
teljes és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban 
és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek - érvényes. 

 
Az eljárás nyertese: 
 
Ajánlattevő neve: Ladányi és Társa Építőipari Bt. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a 

Ajánlattevő adószáma: 21083103-2-16 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó 
193.372.234.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 60 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap 
egységben 

18 hónap 

 
 
Az eljárás eredményes. 
 
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke:   189.262.806.-  HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 189.262.806.-  HUF 

Ajánlattevő neve: Ladányi és Társa Építőipari Bt. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a 
Összes nettó ajánlati ár (nettó 
vállalkozói díj) HUF egységben 193.372.234.- HUF 



Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

60 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

18 hó 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Igen 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel 
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a 
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben 
igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a 
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 
77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a 
megjelölt Ajánlattevő. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önerő biztosításáról az aláb-

biak szerint dönt: 
A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint az 
építési tevékenységekre vonatkozó támogatás mértéke (100 %) nettó 189.262.806.- 
HUF (terület – előkészítéssel), míg az összességében legelőnyösebb ajánlat építési 
munkákra vonatkozó összege nettó 193.372.234.- HUF. Fentiek alapján a Képviselő-
testület jelen döntésével kötelezettséget vállal arra, hogy nettó 4.109.428.- HUF mér-
tékben a 2018. évi költségvetése terhére vállalja az önerő biztosítását. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárásról készült Módosított 
Összegzési iratot a melléklet szerint elfogadja. 

 
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2018.(IX.06.) sz. önkor-

mányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
 

5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a vál-
lalkozási szerződés megkötésével a nyertes ajánlattevőkkel. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó 
4.) Nardai Dániel 
5.) Angyal Csaba 
6.) Képviselő-testület tagjai 

 
Fegyvernek, 2018. szeptember 11. 
        Tatár László 
        polgármester 



14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
I. szakasz: Ajánlatkérő 
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Fegyvernek Város Önkormányzata 

Postai cím: Szent Erzsébet út 171. 

Város: Fegyvernek Postai irányítószám: 5231 
 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú 
Támogatói Szerződés szerint, Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerűsítése, valamint Bölcsőde 
bővítése 16 férőhellyel 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerűsítése, valamint 
Bölcsőde bővítése 16 férőhellyel 

Az Újtelepi Óvoda és Bölcsőde jelenleg több épületrészben szolgálja ki az óvodás és bölcsődés korú 
gyermekeket. 
Külön épületrészben található egy 300 m2-es egység, amelyben jelenleg 1 bölcsődei és 1 óvodai csoport, 
valamint 1 iroda működik. Szintén külön egységként egy rossz állapotban lévő, közel 125 m2-es tornaterem 
és karbantartó műhely, illetve óvodaként funkcionáló kb. 429 m2-es épületrész. A két elavult épület bontása 
és az óvodai részleg átalakítása, valamint a bölcsőde bővítése indokolt. 

Infrastrukturális fejlesztések: 
 Férőhely bővítés 2 db új bölcsődei csoportszoba és annak kötelező helyiségeinek kialakításával, óvoda 

felújítása, optimális üzemeltetésre többcélú helyiségek kialakítása (aula, tornaszoba) 
 Hiányzó funkcionális helységek létrehozása (orvosi szoba, iroda, mosoda, teakonyha) 
 Udvar felújítása 
 
A fejlesztés fő elemei: 
 Meglévő, rossz állapotú épület (1 bölcsődei és 1 óvodai csoportszoba, irodák – bruttó 300,1 m2) bontása 
 Meglévő, rossz állapotú melléképület (tornaszoba, karbantartó műhely – bruttó 124,64 m2) bontása 
 Meglévő óvoda épület felújítása, korszerűsítése (bruttó 428,59 m2) 
 Épület bővítése, 1 új óvodai és 2 új bölcsődei csoportszoba építése, közös aula, tornaszoba, többcélú 

terem és tálalókonyha kialakítása a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (kb.: bruttó 700 m2). 
A telekre való bejutás megoldása – a bölcsőde épület bontásával elkülönített gazdasági udvar jön létre 
parkolóhelyekkel, rakodóterülettel. 

 
 



IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti 
eljárásrend 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik 
része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a 
beszerzés becsült értékére. 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

 
IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/07/25 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

 
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [] Elnevezés: A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-15-
JN1-2016-00006 azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint, Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és 
korszerűsítése, valamint Bölcsőde bővítése 16 férőhellyel  

 
Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 



V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Ladányi és Társa Építőipari Bt. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a 

Ajánlattevő adószáma: 21083103-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
193 372 234.- HUF 

Minőségi szempont 

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 

60 hónap 

3. Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 

18 hónap 

 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az 
általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 
 

Ajánlattevő neve: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a. 

Ajánlattevő adószáma: 11271727-2-16 
Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
271 926 732.- HUF 

Minőségi szempont 

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 

36 hónap 

3. Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 

120 hónap 

 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az 
általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak 
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 



 
Az ajánlatok értékelése Az ajánlattevő neve:  

Ladányi és Társa Bt. 
Az ajánlattevő neve: 
Szilasi és Társa 

Kft. 

Az ajánlattevő neve:  
KUNHEGYESI 

Építők Kft. 

Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 70 10,00 700,00 7,11 497,70 - - 

2. 
Többletjótállás 

vállalása 
15 10,00 150,00 6,00 90,00 - - 

3. Felelős 
műszaki vezető  

gyakorlata 
15 1,50 22,50 10,00 150,00 - - 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 
 872,50  737,70  - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső) 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó 
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat 
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű 
többletjótállás és legnagyobb mértékű műszaki vezetői gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot 
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes 
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a 



nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója 
(KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Ladányi és Társa Építőipari Bt. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a 

Ajánlattevő adószáma: 21083103-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont 
 

Ár szempont 1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
193 372 234.- HUF 

Minőségi szempont 

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 

60 hónap 

3. Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 

18 hónap 

 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték 
arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. 

 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  X igen       nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni:  

Felelős műszaki vezető. 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2  - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 
ajánlatában: 



V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Ajánlattevő neve: KUNHEGYESI Építők Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4. 

Ajánlattevő adószáma: 11269001-2-16 
 

A KUNHEGYESI Építők Kft. (5340 Kunhegyes, Zádor utca 4.) vállalkozás a hiánypótlási 
felhívásnak nem tett eleget, a hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be 
hiánypótló iratait. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így 
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit - érvénytelen. 

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2  - 

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018/09/13/ Lejárata: 2018/09/17  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/09/06 (eredeti) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/09/07 (eredeti) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 Kbt. 79. § (4) bekezdésére tekintettel: 

Kbt. 79. § (4) Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított 
huszadik napig, a részvételi szakaszról készült összegezés esetén az ajánlattételi határidő lejártáig egy 
alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, 
továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény 
(eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ha a módosítás 
során az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről szóló tájékoztatást visszavonja, új 
ajánlattételi határidő kitűzésével jogosult a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni Az 
ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, 
egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 
Ajánlatkérő fenti hivatkozásra tekintettel felülvizsgálta döntését és azt az előzőek szerint korrigálja. 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 2018/09/11 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 2018/09/12 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2  

 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 11-ei rendkívüli 
ülésére az EFOP-1.2.11-16.-20107-00033 „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” című 
projekt közbeszerzési eljárás esetén: javaslat az ajánlattételi felhívásra kiválasztott gaz-
dasági szereplőkről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Közbeszerzési tör-
vény rendelkezéseivel összhangban az EFOP-1.2.11-16.-20107-00033 „Esély Otthon – 
Esély Fegyverneken” című projekt esetében közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.  
 
A Tisztelt Képviselő-testületnek a 103/2018.(VII.12.) számú határozatával döntött az ajánlat-
tételi felhívásra kiválasztott gazdasági szereplőkről.  
A pályázat benyújtása és a közbeszerzés tervezett megindítása között eltelt mintegy egy év 
során az építőipari kivitelezői árak jelentősen nőttek, az építőipari vállalkozók kapacitása hiá-
nyos. A kivitelezésre eredetileg tervezett források növekedése nem várható.  
A kockázatok csökkentése – forráshiány/kapacitáshiány miatt eredménytelen közbeszerzési 
eljárás – szükséges az ajánlattevői kör bővítése.  
 
Fentiek alapján javaslom a 103/2018.(VII.12.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül 
helyezni és az alábbiak szerint elfogadni:  
 
.........../2018.(IX.11.) sz.      határozati javaslat: 
 
Az EFOP-1.2.11-16.-20107-00033 „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” című projekt 
közbeszerzési eljárás esetén: javaslat az ajánlattételi felhívásra kiválasztott gazdasági 
szereplőkről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16.-20107-
00033 „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” című projekt közbeszerzési eljárás 
megindításához, a 2015 évi CXLIII. törvény 115 § szerinti építési közbeszerzési eljá-
rás megindításához, a Bíráló Bizottságnak az alábbi gazdasági szereplők vizsgálatát 
javasolja: 

1. Gazdasági szereplő: Ladányi és Társa Bt., 5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a 
2. Gazdasági szereplő: Józsa Kft., 3550 Tiszafüred, Igari út 61. 
3. Gazdasági szereplő: Szilasi és Tsa Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A 
4. Gazdasági szereplő: Lisznyai Kft., 5420 Túrkeve, Szabadság u. 7. 
5. Gazdasági szereplő: LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 
6. Gazdasági szereplő: Célbeton Kft., 5331 Kenderes, Vasút út 5/A 
7. Gazdasági szereplő: KC BAU Építőipari és Szolgáltató Kft., 4481 Nyíregyháza, 

Aranykalász sor 191 



8. Gazdasági szereplő: FISCHER-TRANS Kft., 5231 Fegyvernek, Bajcsy-Zsilinszky 
út 10. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2018.(VII.12.) számú ön-

kormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
 

Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
5.) Szatlóczki Attila 
6.) Angyal Csaba 
7.) Török Eszter 
8.) Nardai Dániel 
9.) Bakos László, közbeszerzési szakértő 

 
 
Fegyvernek, 2018. szeptember 10. 
 
 
        Tatár László  
        polgármester 




