
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület 2014. május 12-ei rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
86/2014.(V.12.) sz.  önkormányzati határozat:    
 
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: 
 

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. 

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 

 
Kmft. 

 
 
Tatár László sk.       Buzás Istvánné dr. sk. 
Polgármester         jegyző 
 
 
     Ficsor Dénes sk. 
     Jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2014. május 13. 
 
Schultz Ferencné 


