
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
51/2015.(IV.23.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A „Kistérségi Startmunka mintaprogram” megvalósítása kapcsán a KÉ 3801/2015 
számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás 
lezárásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kistérségi Startközmunka 
mintaprogram kapcsán a KÉ 3801/2015 számon indított nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményét az Összegzés az eljárás eredményéről szóló irat adatai alapján az alábbiak 
szerint hirdeti ki: 

1. ajánlati rész: Helyi sajátosságra munka-, és védőruházat 

Ajánlattevő neve: Rikovinett Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 76. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  1.773.000.- HUF 
 

2. ajánlati rész: Helyi sajátosságra kis értékű tárgyi eszközök                                        

Ajánlattevő neve: Wetex Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 16. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  428.491.- HUF 
 

3. ajánlati rész: Helyi sajátosságra nagy értékű tárgyi eszközök                                           

Ajánlattevő neve: Smart Info Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2142 Nagytarcsa, Bartók B. u. 2/a. A ép. Fszt 3. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
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Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  1.557.000.- HUF 
 

4. ajánlati rész: Helyi sajátosságra beruházási költségek                                           

Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  6.645.000.- HUF 
 

5. ajánlati rész: Közút programra munka-, és védőruházat 

Ajánlattevő neve: Rikovinett Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 76. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  1.818.600.- HUF 
 

6. ajánlati rész: Közút programra beruházási költségek 

Ajánlattevő neve: Célbeton Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  7.030.000.- HUF 
 

7. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók munka-, és védőruházat 

Ajánlattevő neve: Rikovinett Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 76. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
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Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  1.124.900.- HUF 
 

8. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz munka-, és védőruházat 

Ajánlattevő neve: Tisza Consult Bt. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5430 Tiszaföldvár, Kossuth L. u 191. 1/4. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  2.771.328.- HUF 
 

9. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz kis értékű tárgyi eszközök 

Ajánlattevő neve: Wetex Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 16. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  323.225.- HUF 
 

10. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz nagy értékű tárgyi eszközök 

Ajánlattevő neve: Gyurits Tibor E.V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5000 Szolnok, Kiss F. u. 2. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  6.930.000.- HUF 
 

11. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz beruházási költségek 

Ajánlattevő neve: Don-Agro Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2 Hrsz. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
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Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  1.587.060.- HUF 

 
 
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kistérségi Startközmunka 

mintaprogram kapcsán a KÉ 3801/2015 számon indított nyílt közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, az eljárást lezárja, és a polgármestert felhatalmazza a 
szerződések megkötésére.  
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
 

Kmft. 
 
 
Tatár László sk.       Buzás Istvánné dr. sk. 
Polgármester         jegyző 
 
 
     Ambrus Dénes sk. 
     Jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2015. április 27. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
 
 


