
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
134/2018.(IX.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A „„TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 „Zöld város kialakítása Fegyverneken” 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 Fegyvernek Város 
Önkormányzata a „„TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 „Zöld város kialakítása 
Fegyverneken” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről elnevezésű közbeszerzési 
eljárás eredményéről az alábbiak szerint dönt: 
 

1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása 

 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató 
Kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt 
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték 
arányú” ajánlatot ajánlotta 

 
 
 
 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és 
Kereskedelmi Kft. 
 



Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16  
 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, 
nem nyújtott be dokumentumot) 

 
Az eljárás eredményes. 
 
Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft 
 
 

Ajánlattevő neve: 
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi 
Szolgáltató kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság Út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

7.971.283.-HUF 
 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása   0 

 
 
 
 
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 8.169.979 Ft 

Rendelkezésre álló forrás: 8.169.979 Ft 

Nettó vállalkozói díj: 7.971.283 Ft 
 

Összes bírálati pontszám:  7000,0000 
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó   

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

Kiválasztás indoka Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati 
dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a 



kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi 
feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” 
ajánlatot ajánlotta 

 
 

2. RÉSZ: Nonprofit szolgáltatóház kialakítása 

A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató 
Kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt 
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték 
arányú” ajánlatot ajánlotta 

 
 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és 
Kereskedelmi Kft. 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16  
 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, 
nem nyújtott be dokumentumot) 

 
Az eljárás eredményes. 
 



Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft 
 
 

Ajánlattevő neve: 
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi 
Szolgáltató kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság Út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

17.379.497.-HUF 
 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása   0 

 
 
 
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 17.379.497 Ft 

Rendelkezésre álló forrás: 17.379.497 Ft 

Nettó vállalkozói díj: 17.379.497 Ft 
 

Összes bírálati pontszám:  7000,0000 
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó   

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

Kiválasztás indoka 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati 
dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi 
feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” 
ajánlatot ajánlotta 

 
 

3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítása 



 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató 
Kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt 
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték 
arányú” ajánlatot ajánlotta 

 
 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és 
Kereskedelmi Kft. 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16  
 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, 
nem nyújtott be dokumentumot) 

 
Az eljárás eredményes. 
 
Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft 
 
 

Ajánlattevő neve: 
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi 
Szolgáltató kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság Út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Ajánlat kivonata: 



Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

16.570.550.-HUF 
 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása   0 

 
 
 
 
 
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 16.570.550 Ft 

Rendelkezésre álló forrás: 16.570.550 Ft 

Nettó vállalkozói díj: 16.570.550 Ft 
 

Összes bírálati pontszám:  7000,0000 
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó   

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

Kiválasztás indoka 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati 
dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi 
feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” 
ajánlatot ajánlotta 

 
 
 
 
 

4. RÉSZ :Játszótér és parkolóhelyek kialakítása 

 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek 
 
 



Ajánlattevő neve: 

 
Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató 
Kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt 
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték 
arányú” ajánlatot ajánlotta 

 
 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és 
Kereskedelmi Kft. 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16  
 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, 
nem nyújtott be dokumentumot) 

 
 
Az eljárás eredményes. 
 
 
Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft 
 
 
 
 

Ajánlattevő neve: 
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi 
Szolgáltató kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság Út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 



 

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

14.116.067 Ft 
 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása   0 

 
 
 
 
 
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 14.116.067 Ft 

Rendelkezésre álló forrás: 14.116.067 Ft 

Nettó vállalkozói díj: 14.116.067Ft 
 

Összes bírálati pontszám:  7000,0000 
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó   

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

Kiválasztás indoka 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati 
dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi 
feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” 
ajánlatot ajánlotta 

 
 
 

5. RÉSZ:  Felnőtt játszótér kialakítása 

 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató 
Kft 
 



Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt 
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték 
arányú” ajánlatot ajánlotta 

 
 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és 
Kereskedelmi Kft. 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16  
 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, 
nem nyújtott be dokumentumot) 

 
Az eljárás eredményes. 
 
Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft 
 
 

Ajánlattevő neve: 
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi 
Szolgáltató kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság Út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

9.980.218.-HUF 
 

Minőségi szempont Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 



Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása   0 

 
 
 
 
 
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 9.980.218Ft 

Rendelkezésre álló forrás: 9.980.218Ft 

Nettó vállalkozói díj: 9.980.218Ft 
 

Összes bírálati pontszám:  7000,0000 
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó   

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

Kiválasztás indoka 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati 
dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi 
feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” 
ajánlatot ajánlotta 

 
 

6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása 

 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató 
Kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt 



követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték 
arányú” ajánlatot ajánlotta 

 
 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek 
 
 

Ajánlattevő neve: 

 
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és 
Kereskedelmi Kft. 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11442464-2-16  
 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, 
nem nyújtott be dokumentumot) 

 
Az eljárás eredményes. 
 
Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft 
 
 

Ajánlattevő neve: 
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi 
Szolgáltató kft 
 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420 Túrkeve Szabadság Út 7. 
 

Ajánlattevő adószáma: 11501268-2-16 
 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

3.295.500.-HUF 
 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása   0 

 
 
 
 
 
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 



Beszerzés becsült értéke: 3.295.500 Ft 

Rendelkezésre álló forrás: 3.295.500 Ft 

Nettó vállalkozói díj: 3.295.500 Ft 
 

Összes bírálati pontszám:  7000,0000 
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó   

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

Kiválasztás indoka 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati 
dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi 
feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat 
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” 
ajánlatot ajánlotta 

 
 
 

2.) 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 
 
       Magyar Lászlóné sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2018. szeptember 28. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
 


