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Tárgy: A „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda két csoportszobával történő bővítésének 
kivitelezése” megnevezéssel indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda két csoportszobával történő bővítésének kivitelezése” 
megnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról a 258/2016. (XI. 30.) sz.határozatában 
döntött a Képviselő-testület. A Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlattételi felhívás a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti, hirdetmény 
nélküli tárgyalás nélküli eljárás megindítását kezdeményezte. A határozatnak megfelelően a 
felhívást az alábbi cégeknek küldtük meg: 
 

- Pesti Építő és Faipari Zrt. (1112 Budapest, Rózsatő út 10.) 
- BÓLEM Épitőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Ősz utca 3.) 
- MiraBer Bt (1162 Budapest, Istráng utca 43.) 
- JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46.) 

A Képviselő-testület a fejlesztésre legfeljebb nettó 80 497 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 
102 231 190 Ft fedezetet biztosított. 
 
2016. december 20. napján a JUKO Építőipari és Szolgáltaltó Kft. (2112 Veresegyház. Lévai 
út 46.) kiegészítés tájékoztatás iránti kérelmet nyújtott be, melyben kérte az ajánlattételi 
határidő 2017. január 11. napjáig való meghosszabbítását. A Bíráló Bizottság a kérelmet 
megvizsgálva javasolta, hogy az ajánlattételi határidő 2017. január 4. napjáról 2017. január 9. 
napjára kerüljön módosításra, melyet a Közbeszerzési Szabályzat alapján saját hatáskörben 
jóváhagytam, erről ezúton értesítem a Képviselő-testületet. 
 
A felhívásban rögzített ajánlattételi határidőre mind a négy cég ajánlatot tett. (1. sz. melléklet) 
 A bontást és a részletes átvizsgálást követően a Bíráló Bizottság jóváhagyásával 2017. január 
10. napján hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés került megküldésre, melynek beadási 
határideje 2017. január 17. 9.00 óra volt.  

 



 
A megadott határidőre mind a négy ajánlattevő hiánypótolt. 
 
2017. január 18. napján a Bíráló Bizottság megállapította, hogy az eljárás eredményes,  három 
érvényes ajánlat kerülhet bírálatra, tekintettel arra, hogy a MiraBer Bt. ajánlata nem felel meg 
a közbeszerzési dokumentációban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 
Bizottság az érvényes ajánlatokat a felhívásban rögzített értékelési szempontok alapján bírálta 
és megállapította, hogy a közös ajánlatot benyújott JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. 
(2112 Veresegyház, Lévai út 46.) és a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. (2112 
Veresegyház, Gyermekliget utca 32.) tette a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot. 
(2. sz. melléklet) 
 
Fentiekre való tekintettel javaslom, a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a legjobb ár-érték 
arányú érvényes ajánlatot tevő, JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (2112 
Veresegyház, Lévai út 46.), és a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. –t (2112 Veresegyház, 
Gyermekliget utca 32.) hirdesse ki nyertesnek.  
 
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. 
27. § (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 a „Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda két csoportszobával történő bővítésének kivitelezése ” megnevezéssel kiírt 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi megállapításokat teszi: 

- MiraBer Bt. (1162 Budapest, Istráng utca 43.) ajánlata a Kbt. 73. (1) bekezdés d) 
pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem felel meg a 
az alkalmassági követelményeknek. 

- BÓLEM Épitőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Ősz utca 3.) ajánlata érvényes, 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott 
követelményeknek, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. 

- Pesti Építő és Faipari Zrt. (1112 Budapest, Rózsatő út 10.) ajánlata érvényes, 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott 
követelményeknek, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. 

- JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46.), valamint a 
Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. (2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 32.) 
közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat érvényes, megfelel az ajánlattételi 



felhívásban és dokumentációban meghatározott követelményeknek, ajánlattevők 
megfelelnek az alkalmassági követelményeknek, nem állnak a kizáró okok 
hatálya alatt. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda két csoportszobával történő bővítésének kivitelezése” megnevezéssel kiírt 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda két csoportszobával történő bővítésének kivitelezése ” megnevezéssel 
kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a közös ajálatot tett JUKO Építőipari és 
Szolgáltató Kft.-t (2112 Veresegyház, Lévai út 46.) és a Veresmester Ingatlanfejlesztő 
Kft.-t (2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 32.) nyilvánítja a megajánlott nettó 79 600 
000 Ft ajánlati ár, 24 hónap jótállási idő, valamint 0,5%/nap késedelmi kötbér alapján.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a nyertes ajánlat szerinti szerződés 
megkötésére nettó 79 600 000 Ft + Áfa, azaz bruttó  101 092 000 Ft összegben. 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nyertest követő ajánlattevőt nem nevez meg, 
tekintettel arra, hogy a második ár-érték arányú érvényes ajánlat ajánlati ára 
meghaladja a becsült értéket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (5) bekezdése alapján név szerinti 

szavazást kell alkalmazni.” 

 

 
 
 

Kistarcsa, 2017. január 19. 

 

 

Solymosi Sándor 
   polgármester 
 


