
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
66/2020.(VIII.27.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Startmunka program Fegyverneken 2020. közbeszerzési eljárásának eredményéről az 
4 és 7. ajánlati rész tekintetében  
 
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 Startmunka program 
Fegyverneken 2020. közbeszerzési eljárásának eredményéről az 4. és 7. ajánlati rész 
tekintetében az alábbiak szerint dönt: 

 
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek/érvénytelenek: 
 
Érvényes / Érvénytelen ajánlattevők: 

Ajánlattevő neve: Bordom’98 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2471 Baracska, Kossuth utca 12. 

Ajánlattevő adószáma: 11759076-2-07 
Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette. 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási 
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az 
értékelés megkezdhető. 

 
Összességében legelőnyösebb ajánlat adatai: 
 
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag 

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: Bordom’98 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2471 Baracska, Kossuth utca 12. 

Ajánlattevő adószáma: 11759076-2-07 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó 
430 122.- HUF 

Minőségi szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 37 nap 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 36 hónap 

 
 
 



7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag 
1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: Bordom’98 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2471 Baracska, Kossuth utca 12. 

Ajánlattevő adószáma: 11759076-2-07 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó 
433 680.- HUF 

Minőségi szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 37 nap 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 36 hónap 

 
 

Az eljárás eredményes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 
 
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési javaslat 

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag 

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 388.390.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 388.390.- HUF 

Ajánlattevő neve: Bordom’98 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2471 Baracska, Kossuth utca 12. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 430 122.- HUF 
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 37 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 36 hónap 

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, amennyiben a többletforrások 
finanszírozhatóak. 



 
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag 

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 391.500.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 391.500.- HUF 

Ajánlattevő neve: Bordom’98 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2471 Baracska, Kossuth utca 12. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 433 680.- HUF 
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 37 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 36 hónap 

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, amennyiben a többletforrások 
finanszírozhatóak. 

 
 

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag: 

Támogatói okirat szerint összesen:     388.390.- HUF  

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:  430 122.- HUF 

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó 
41.732.- HUF + ÁFA. 

 

7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag: 

Támogatói okirat szerint összesen:     391.500.- HUF  

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:  433 680.- HUF 

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó 
42.180.- HUF + ÁFA. 
 
Támogatói okirat költségvetése összesen:    779.890.- HUF 
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat összesen:  863.802.- HUF 

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó 
83.912.- HUF + ÁFA. 



 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárásról készült Összegzési 

iratot a melléklet szerint elfogadja. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tatár László 
polgármester urat a vállalkozási szerződés megkötésével a nyertes ajánlattevővel. 
 

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 
 
               Molnár Barna sk. 
       jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2020. augusztus 28. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
 



 
 
Testületi döntés név szerinti szavazással és legalább az alábbi tartalommal: 
 
Startmunka program Fegyverneken 2020 
 
Érvényes / Érvénytelen ajánlattevők: 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

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

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  
Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette. 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási 
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az 
értékelés megkezdhető. 

 
Ajánlattevő neve: Tukarcs Mihály E.V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A 

Ajánlattevő adószáma: 60438951-2-36 
Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette. 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási 
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az 
értékelés megkezdhető. 

 
Ajánlattevő neve: Bordom’98 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2471 Baracska, Kossuth utca 12. 

Ajánlattevő adószáma: 11759076-2-07 
Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette. 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási 
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az 
értékelés megkezdhető. 

 
Összességében legelőnyösebb ajánlat adatai: 
 
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz 

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: Tukarcs Mihály E.V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A 

Ajánlattevő adószáma: 60438951-2-36 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó 
806 202.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 



 
 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

 
 
 
2. ajánlati rész: Működési célú anyagköltség  

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: Tukarcs Mihály E.V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A 

Ajánlattevő adószáma: 60438951-2-36 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó 
670 150.- HUF 

Minőségi szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

 
 
3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok 

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

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

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó 
974 120.- HUF 

Minőségi szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

 
 
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag 

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: Bordom’98 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2471 Baracska, Kossuth utca 12. 

Ajánlattevő adószáma: 11759076-2-07 

Ajánlat kivonata: 



 
 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó 
430 122.- HUF 

Minőségi szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 37 nap 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 36 hónap 

 
 
5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség 

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: Tukarcs Mihály E.V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A 

Ajánlattevő adószáma: 60438951-2-36 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó 
189 000.- HUF 

Minőségi szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

 
 
6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz 

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: Tukarcs Mihály E.V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A 

Ajánlattevő adószáma: 60438951-2-36 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó 
142 400.- HUF 

Minőségi szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

 
 
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag 

1. ajánlat 



 
 

Ajánlattevő neve: Bordom’98 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2471 Baracska, Kossuth utca 12. 

Ajánlattevő adószáma: 11759076-2-07 

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó 
433 680.- HUF 

Minőségi szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 37 nap 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 36 hónap 

 
 
8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok 

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

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

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó 
4 470 105.- HUF 

Minőségi szempont 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

 
 
9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok 

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

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

Ajánlattevő adószáma: 14598526-2-16  

Ajánlat kivonata: 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó 
10 192 600.- HUF 

Minőségi szempont Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 



 
 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

 
 
 
 
Az eljárás eredményes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 
 
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési javaslat 

1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz 
 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 816.000.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 816.000.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tukarcs Mihály E. V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 806 202.- HUF 
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

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. ajánlati rész: Működési célú anyagköltség 

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 674.500.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 674.500.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tukarcs Mihály E. V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 670 150.- HUF 



 
 

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

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 

 
 

3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok 

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 980.150.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 980.150.- HUF 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 947.120.- HUF 
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

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 

 
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag 

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 388.390.- HUF 



 
 

Rendelkezésre álló forrás: 388.390.- HUF 

Ajánlattevő neve: Bordom’98 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2471 Baracska, Kossuth utca 12. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 430 122.- HUF 
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 37 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 36 hónap 

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, amennyiben a többletforrások 
finanszírozhatóak. 

 
5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség 

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 190.000.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 190.000.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tukarcs Mihály E. V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 189.000.- HUF 
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

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 

 
6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz 



 
 
 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 144.000.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 144.000.- HUF 

Ajánlattevő neve: Tukarcs Mihály E. V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 142.400.- HUF 
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

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 

 
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag 

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 391.500.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 391.500.- HUF 

Ajánlattevő neve: Bordom’98 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2471 Baracska, Kossuth utca 12. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 433 680.- HUF 
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 37 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 36 hónap 

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, amennyiben a többletforrások 
finanszírozhatóak. 

 
8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok 

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 4.472.750.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 4.472.750.- HUF 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 4 470 105.- HUF 
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

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 

 
9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok 

 
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 10.261.000.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 10.261.000.- HUF 

Ajánlattevő neve: CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 10 192 600.- HUF 
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap 
egységben) 45 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 2 hónap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 



 
 

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 

 
Támogatói okirat költségvetése összesen:    18.318.290.- HUF 
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat összesen:  18.281.379.- HUF 
 
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz: 
Támogatói okirat szerint összesen:     816.000.- HUF 
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:  806 202.- HUF 

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 9.798.- HUF. 

 

2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Működési célú anyagköltség: 

Támogatói okirat szerint összesen:     674.500.- HUF  

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:  670.150.- HUF 

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 4.350.- HUF 

 

3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok 

Támogatói okirat szerint összesen:     980.150.- HUF  

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:  947.120.- HUF 

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 33.030.- HUF 

 

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag: 

Támogatói okirat szerint összesen:     388.390.- HUF  

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:  430 122.- HUF 

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó 
41.732.- HUF + ÁFA. 

 

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség  

Támogatói okirat szerint összesen:     190.000.- HUF  

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:  189 000.- HUF 

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 1.000.- HUF 

 

6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz 

Támogatói okirat szerint összesen:     144.000.- HUF  

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:  142 400.- HUF 

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 1.600.- HUF 

 



 
 
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag: 

Támogatói okirat szerint összesen:     391.500.- HUF  

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:  433 680.- HUF 

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó 
42.180.- HUF + ÁFA. 

 

8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok  

Támogatói okirat szerint összesen:     4.472.750.- HUF  

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:  4 470 105.- HUF 

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 2.645.- HUF 

 

9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok 

Támogatói okirat szerint összesen:     10.261.000.- HUF  

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:  10 192 600.- HUF 

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 68.400.- HUF  




