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Tárgy:  Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a „Keretmegállapodás Kistarcsa 
Város járdáinak fejlesztésére” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárással 
összefüggésben 
 
Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
Évek óta komoly lakossági igény mutatkozik, Kistarcsa területén fekvő régi és 
balesetveszélyes járdák felújítására és bővítésére. Ha figyelembe vesszük az építőiparban 
megindult áremelkedést, a minőségi elvárásainkat, a garanciák érvényesítésének esetleges 
problémáit, az adminisztrációs terheket, a jelenleg tapasztalható időjárási viszonyokat, 
kijelenthetjük, hogy erre a feladatra célszerű határozott idejű keretmegállapodást kötni.  
 
A több éves tapasztalatok alapján 3 éves, határozott idejű szerződés esetében nettó 46 194 000 
Ft becsült értékkel kell számolnunk. Az összeg a 2017-2020. évig terjedő költségvetési 
időszakra kerül tervezésre időarányosan.  
 
Mellékelem a „Keretmegállapodás Kistarcsa Város járdáinak fejlesztése” tárgyban 
kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához szükséges, Hajdu Ügyvédi Iroda által 
elkészített ajánlattételi felhívást és dokumentációt. (1-2. sz. melléklet). A felhívás a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti, hirdetmény 
nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezi.  

 
A Kbt. módosítása előírja, hogy amennyiben az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 
háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő – választása szerint – a közbeszerzési eljárást 
lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben 
irányadó szabályainak alkalmazásával és köteles legalább öt gazdasági szereplőnek 
egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban 

 



nem köteles alkalmassági követelményt előírni, ugyanakkor az ajánlatkérő csak a teljesítésre 
képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást.  
 
Fentiek alapján az Előkészítő Bizottság javasolja, az előző években lefolytatott egyszerű 
beszerzési eljárások során hasonló tárgyban megkeresett cégeknek kiküldeni az ajánlattételi 
felhívást (3. sz. melléklet).  

 

1. Név: JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. 
Cím: 2112 Veresegyház, Lévai út 46. 
E-mail: admin2@juko.hu 
Képviseli: Kolozs Lajos Imre ügyvezető 

 

2. Név KONSTART Kft.  
Cím:. 2040 Budaörs, Bor utca 41.b. ép. 
Email: info@konstartkft.hu 
Képviseli: Túri Árpád igazgat Hotya László ügyvezető 

 
3. Név: MiraBer Bt.  

Cím: 1162 Budapest, Istráng utca 43. 
E-mail: info@miraber.hu 
Képviseli: Mira-Berczeli Krisztina ügyvezető 

 
4. Cím: SAXUNA Kft.  

Cím:1163 Budapest, Datolya utca 23. 
E-mail: saxunakft@gmail.com 
Képviseli: Ulrich Richárd ügyvezető 
 

5. Név: WASHING-BAU Kft.  
Cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság út 10. 2. em. 19. 
E-mail: washingbau@gmail.com 
Képviseli: Lakatos Zoltán ügyvezető 
 

 
A felhívásban szereplő fontosabb időpontok, és adatok: 
Megküldés napja: 2017. február 23. 
Ajánlattételi határid ő: 2017. március 13. 10.00 óra 
Bontás: 2017. március 13. Hajdu Ügyvédi Iroda 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2017. március 30. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. április 6. 
 
A felhívásban rögzítésre került, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata csak a 
beruházásra biztosított keret 50%-át köteles megrendelni nyertes ajánlattevőtől. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 



Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Keretmegállapodás 
Kistarcsa Város járdáinak fejlesztésére” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás 
megindításához a mellékelt ajánlattételi felhívást elfogadja. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Keretmegállapodás 
Kistarcsa Város járdáinak fejlesztésére” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás 
megindításához elfogadott ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: 
 

• JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46.) 
• KONSTART Kft. (2040 Budaörs, Bor utca 41.b. ép.) 
• MiraBer Bt. (Cím: 1162 Budapest, Istráng utca 43.) 
• SAXUNA Kft. (1163 Budapest, Datolya utca 23.) 
• WASHING-BAU Kft. (5310 Kisújszállás, Szabadság út 10. 2. em. 19.) 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Keretmegállapodás 
Kistarcsa Város járdáinak fejlesztésére” megnevezésű beruházásra legfeljebb 46 194 000 
Ft + Áfa forintot biztosít, melynek fedezete a 2017-2020. évig terjedő költségvetési 
időszakra kerül tervezésre időarányosan.  
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 „A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 

Kistarcsa, 2016. február 9. 
 
 
 
  
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 
 


