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Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 
 

 
Tárgy: Uszoda fejlesztéshez kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere 
megvalósításának elvégzésére indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása  
 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

 
„Uszoda fejlesztéshez kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere 
megvalósításának elvégzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 65/2015. 
(III. 25.) sz. határozatában döntött a képviselő-testület. A Hajdu Ügyvédi Iroda által 
elkészített ajánlattételi felhívás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. §. (7) 
bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindítását 
kezdeményezte. A határozatnak megfelelően a felhívást az alábbi cégeknek küldtük meg: 

− Fakon Kft. (1095 Budapest, Mester u. 4.) 
− A&K Kft. (2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/A.) 
− Stone-Dekor Kft. (2143 Kistarcsa, Külső Raktár krt. 1.) 
− MI-LE Épületgépészeti és Energetikai Kft. (1163 Budapest, Thököly út 24.) 

 
A Képviselő-testület a fejlesztésre legfeljebb 16 355 740 Ft + Áfa, azaz bruttó 20 771 790 
Ft fedezetet biztosított. A meghatározott fedezeten felüli ajánlatok esetében fenntartotta 
magának azt a jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
A felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőre három cég küldte meg ajánlatát, a Fakon Kft. 
nem nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok bontása 2015. április 7-én 10 órakor a Hajdu 
Ügyvédi Irodában megtörtént. (1.sz. melléklet)  
 
A bontást és a részletes átvizsgálást követően 2015. április 8-án az A&K Kft. és a MI-LE 
Kft. részére hiánypótlási felhívás került megküldésre, melynek beadási határideje 2015. 
április 13. napja volt.  

 

 



A megadott határidőre mindkét cég megküldte hiánypótlását.  A MI-LE Kft. által benyújtott 
hiánypótlás maradéktalanul megfelelt a hiánypótlási felhívásnak, de az A&K Kft-t újabb 
hiánypótlásra kellett felhívni.  A cég azonban az újabb hiánypótlás során sem tudta igazolni 
alkalmasságát referencia tekintetében.   
 
A Bíráló Bizottság javaslatára 2015. április 16-án az A&K Kft. ajánlatát érvénytelenné 
nyilvánítottam, valamint megállapítottam, hogy a Stone-Dekor Kft-vel és a MI-LE Kft-vel 
tárgyalást folytathat az Önkormányzat a nettó vállalkozói ár, valamint a műszaki tartalom 
tekintetében, melyről ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.  
 
A MI-LE Kft. képviselőivel 2015. április 20-án 9.30 órakor tárgyalt az Előkészítő Bizottság 
a Polgármesteri Hivatalban. A tárgyalás során a cég ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy a 
műszaki tartalom nem egyértelmű a cég számára, a hosszabb távú fenntarthatóság érdekében 
számos tisztázandó kérdést szükséges megvitatni. A cég kondenzációs kazán beépítését 
javasolta a magasabb hatásfok elérésének érdekében, ez viszont a meglévő tervek 
módosításával jár. Az Előkészítő Bizottság felhívta a figyelmet, hogy a határidő tartása 
pályázati forrás miatt nagyon fontos, meg kell vizsgálni, hogy a tervek módosítása nem 
veszélyezteti-e a fejlesztés megvalósulását, a műszaki tartalom tisztázása érdekében 
újabb tárgyalási fordulót javasolt. Az Előkészítő Bizottság ezt a Stone-Dekor Kft. 
képviselőivel is közölte az aznap 10.00 órakor megkezdett tárgyaláson.  
 
Az Előkészítő Bizottság megvizsgálta a MI-LE Kft. műszaki tartalom-változásra tett 
javaslatait és megállapította, hogy a tervezett módosítás egyenértékű a felhívásban kiírt 
műszaki tartalommal, sőt bizonyos elemeiben korszerűbb, energiatakarékosabb 
megoldási javaslatokat tesz.  
 
A 2015. április 22-én megtartott második tárgyalási fordulón mindkét ajánlattevővel 
ismertettük, hogy a MI-LE Kft. javaslatai alapján módosítottuk, pontosítottuk a műszaki 
tartalmat. Az eredetileg megajánlott ajánlati áron egyik ajánlattevő sem kívánt módosítani. 
Végleges ajánlatot 2015. április 27. 10 órára kértünk be. (2. sz. melléklet) 
 
A meghatározott határidőre csak a MI-LE Kft. nyújtott be módosított műszaki tartalommal, 
végleges ajánlatot, az eredeti ajánlati árát nem módosította.  
 
Ezt követően a Bíráló Bizottság 2015. április 27-én 16.00 órakor megtartotta második ülését, 
melyen megállapította, hogy az eljárás eredményes volt. A MI-LE Kft. tette a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes végleges ajánlatot, mely összeg a rendelkezésre 
álló fedezeten belül van.  
 
Fentiekre való tekintettel a Bizottság javasolja Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 
legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tevő MI-LE Épületgépészeti és Energetikai 
Kft.-t (1163 Budapest, Thököly út 24.) hirdesse ki nyertesnek. (3. sz. melléklet) 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az ajánlatok 
érvényességére, illetve az eljárás eredményére vonatkozó ajánlatkérői döntést a képviselő-
testület hozza meg a Bíráló Bizottság javaslata alapján, amelyet a polgármester terjeszt a 
testület elé. Felhívom a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a képviselő-testületnek a Kbt. 22. 
§ (5) bekezdésének megfelelően az eredményről név szerinti szavazáson kell döntenie. A 
képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatától eltérő döntést is hozhat, de azt köteles 
írásban megindokolni. 



 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

 
Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Uszoda 
fejlesztéshez kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának 
elvégzése” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás  során az alábbi ajánlattevő nyújtott 
be érvényes végleges ajánlatot: 

• MI-LE Épületgépészeti és Energetikai Kft. (1163 Budapest, Thököly út 24., 
Képviseli: Pálinkás Miklós, ügyvezető)  

• Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2615 Csővár, Madách u. 1.) 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Uszoda 
fejlesztéshez kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának 
elvégzése” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás eredményes. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Uszoda 
fejlesztéshez kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának 
elvégzése” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a MI-LE 
Épületgépészeti és Energetikai Kft-t  (1163 Budapest, Thököly út 24., Képviseli: 
Pálinkás Miklós, ügyvezető)   nyilvánítja nettó 16 255 740 Ft ajánlata alapján. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyertes ajánlat szerinti szerződés 
megkötésére 16 255 740 Ft + Áfa, azaz bruttó 20 644 790 Ft összegben. 

Határidő: azonnal, illetve szerződéskötés tekintetében 2015. május 11. 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22.§ (5) bekezdése alapján név szerinti 

szavazást kell alkalmazni.” 

 

 
 
 

Kistarcsa, 2015. április 27. 

 

Solymosi Sándor 
   polgármester 


