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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Képviselő-testület 2015. június 18-i rendkívüli ülésére 
 

 
Tárgy: „Hunyadi út útépítése 748 fm hosszúságban” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A „Hunyadi út útépítése 748 fm hosszúságban” megnevezésű közbeszerzési eljárás 
megindításáról 119/2015. (V. 27.) 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: 
• Vianova 87 Zrt. (cím: 1215 Budapest, Vasas u. 66-67.)  
• Penta Kft. (cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.)  
• Puhi-Tárnok Kft. (cím: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.)  

 
A Képviselő-testület a fejlesztésre legfeljebb 75 314 961 Ft + Áfa, azaz bruttó 95 650 000 
Ft fedezetet biztosított. A meghatározott fedezeten felüli ajánlatok esetében fenntartotta 
magának azt a jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
A felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőre mindhárom cég megküldte ajánlatát, az 
ajánlatok bontása 2015. június 5-én 11 órakor a Hajdu Ügyvédi Irodában megtörtént. (1.sz. 

melléklet)  
 
A bontást és a részletes átvizsgálást követően a Puhi-Tárnok Kft. részére 2015. június 5-én 
hiánypótlási felhívás került megküldésre, melynek beadási határideje 2015. június 10. napja 
volt. A Vianova 87 Zrt. és a Penta Kft. ajánlata maradéktalanul megfelelt a felhívásnak.  
 
A megadott határidőre nem érkezett hiánypótlás a megkeresett ajánlattevőtől, ezért a Bíráló 
Bizottság javaslatára 2015. június 10-én a Puhi-Tárnok Kft. ajánlatát érvénytelenné 
nyilvánítottam, valamint megállapítottam, hogy a Vianova 87 Zrt.-vel és a Penta Kft.-vel 
tárgyalást folytathat az Önkormányzat a nettó vállalkozói ár, valamint a műszaki tartalom 
tekintetében, melyről ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. (2. sz. melléklet) 
 

 

 



A Penta Kft. képviselőivel 2015. június 12-én 9.00 órakor, a Vianova 87 Zrt. képviselőivel 
2015. június 12-én 9.30 órakor tárgyalt az Előkészítő Bizottság a Polgármesteri Hivatalban. A 
tárgyalás során a résztvevők egyeztették a műszaki tartalmat és megállapították, hogy azt 
pontosítani kell az egyik tétel tekintetében. A III. 02. Aszfaltburkolat építés, 1. tétel elírásra 
került, 227 m3 helyett csak 27 m3 szerepelt a dokumentációban kiküldött árazatlan 
költségvetésben. Az Önkormányzat 2015. június 15. 9.30 órára kérte be a végleges 
ajánlatokat, melyek mindkét cégtől határidőben beérkeztek.(3. sz. melléklet) 
 
A Bíráló Bizottság 2015. június 15-én 10.30 órakor megtartotta második ülését, melyen 
megállapította, hogy a beérkezett ajánlatok érvényesek, de egyik ajánlattevő sem tett a 
rendelkezésre álló anyagi fedezetnek megfelelő ajánlatot.   
 
Fentiekre való tekintettel a Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az 
eljárást nyilvánítsa eredménytelennek (4. 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 a „Hunyadi 
út útépítése 748 fm hosszúságban” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás során, az 
alábbi ajánlattevő nyújtott be érvényes végleges ajánlatot: 

• Vianova 87 Zrt. (cím: 1215 Budapest, Vasas u. 66-67.)  
• Penta Kft. (cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.0)  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bíráló 
Bizottság javaslatára, a „Hunyadi út útépítése 748 fm hosszúságban” megnevezéssel 
kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján. 
Határidő: azonnal 
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. május 21. 

Solymosi Sándor 
   polgármester 

 


