
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 6-ai 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
122/2018.(IX.06.) 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 
Óvoda felújítása és korszerűsítése, valamint Bölcsőde bővítése 16 férőhellyel” 
elnevezésű 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 
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. 

 
Ajánlattevő neve: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft. 

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

Ajánlattevő adószáma: 11271727-2-16 

Ajánlata a benyújtott nyilatkozatok illetve hiánypótlási iratok 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. 

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 

alábbiak 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 
mértékben a 2018. évi költségvetése terhére vállalja az önerő biztosítását. 
 

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

4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a 
vállalkozási 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 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
       Burján Attila sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2018. szeptember 07. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
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