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ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. április 12-i rendkívüli 
ülésére a „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 
projektelem” megvalósítása kapcsán a KÉ 5380/2014 számon indított nyílt közbeszerzési 
eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Mint Önök előtt ismeretes, Fegyvernek Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be 
és folytatja munkáját a Kistérségi Start munkaprogram 2014. évi programjai alapján. 
 
A programhoz különböző eszközök és gépek beszerzését kezdeményeztük, mely kapcsán 
Képviselőtestületünk 2014. március 27-i ülésén a 78/2014.(III.27.) számú határozatában 
döntött a beszerzési körülményekről, az eljárás megindításáról. 
 
A program tekintetében árubeszerzési szállítási szerződés az JN-09M/01/1995-7/2014-1607 
azonosító számú pályázati konstrukció alapján "Kistérségi Start mintaprogram – 
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás projektelem” kapcsán az árubeszerzés becsült értéke nettó 
37.271.643.- Ft-ban került meghatározásra. A becsült érték valamint az egybeszámítási 
szabályok alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második rész VI. 
fejezet szerinti a nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt 
eljárás lefolytatása vált indokolttá, mely eljárás részletei a Közbeszerzési Értesítő 2014/45 
számában 2014. április 16-án kerültek meghirdetésre. 
 
A nyílt eljárásban 2 ajánlattevő nyújtott be határidőben ajánlatot, mely a 4 ajánlati részre 
vonatkozóan mindösszesen 3 érvényes, míg 0 érvénytelen ajánlatot jelent az alábbiak szerint: 

1. ajánlati rész: Nagy értékű tárgyi eszköz         1 db 
2. ajánlati rész: Növény védőszer, műtrágya      1 db 
3. ajánlati rész: Állatbeszerzés      1 db 
4. ajánlati rész: Üzemanyag, kenőanyag     0 db 

 
Érvényes ajánlatok száma:    3 db 
Érvénytelen ajánlatok száma:    0 db 
 
Az ajánlatok részletes adataira, az érvényességre és számszerűsíthető további adataira 
vonatkozóan a jelen előterjesztés mellékletét képező, Összegzés az ajánlatok elbírálásáról 
szóló irat ad részletes útmutatást.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 
tárgyalja meg, s a határozati javaslatban foglaltakat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
……../2014.(V.12.) sz.      határozati javaslat: 
 
A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági közfoglalkoztatás projektelem” 
megvalósítása kapcsán a KÉ 5380/2014 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: 
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1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kistérségi Start mintaprogram 

– Mezőgazdasági közbeszerzési projektelem” megvalósítása kapcsán a KÉ 5380/2014 
számon indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményét az Összegzés az eljárás 
eredményéről szóló irat adatai alapján az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 
1. ajánlati rész: Nagy értékű tárgyi eszköz     

Ajánlattevő neve: Zagyva János E.V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420. Túrkeve, Kinizsi út 52. 

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:  28.031.495.- HUF 

 
2. ajánlati rész: Növény védőszer, műtrágya                                                 

Ajánlattevő neve: Smaragd Kertészet 

Ajánlattevő címe, székhelye: 8411. Veszprém, Csimorka u. 29. 

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:  3.019.150.- HUF 

 
3. ajánlati rész: Állatbeszerzés    

Ajánlattevő neve: Zagyva János E.V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420. Túrkeve, Kinizsi út 52. 

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:  5.190.000.- HUF 

 
A nyertes ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege  
 

1. ajánlati rész: Nagy értékű tárgyi eszköz     

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: Zagyva János E.V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420. Túrkeve, Kinizsi út 52. 
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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:  28.031.495.- HUF 

 
2. ajánlati rész: Növény védőszer, műtrágya 

 
Az ajánlatban szereplő összeg magasabb, mint a JN-09M/01/1995-7/2014-1607 számú hatósági 
szerződés szerint rendelkezésre álló forrás, melyet az Önkormányzat nem kíván saját 
forrásból kiegészíteni, ezért nem hirdet nyertest, alkalmazva a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) 
pontját, mely az alábbiakat mondja ki: 

Kbt. 76. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha 
c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az 

ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; 
 

3. ajánlati rész: Állatbeszerzés    

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: Zagyva János E.V. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5420. Túrkeve, Kinizsi út 52. 

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:  5.190.000.- HUF 

 
 
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kistérségi Start mintaprogram 

– Mezőgazdasági közfoglalkoztatás projektelem” megvalósítása kapcsán a KÉ 
5380/2014 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 

 
Fegyvernek, 2014. május 09. 
 

 
         Tatár László  
         polgármester 
 




