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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2017. március 29.-i ülésére 
 

Tárgy:  „Keretmegállapodás Kistarcsa Város járdáinak fejlesztésére” megnevezéssel 
indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A „Keretmegállapodás Kistarcsa Város járdáinak fejlesztésére” vonatkozó közbeszerzési 
eljárás megindításáról a 40/2017. (II. 28.) 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: 
 
- JUKO Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46., képviseli: Kolozs Imre ügyvezető) 

- KONSTART Kft. (2040 Budaörs, Bor utca 41. b. ép., képviseli: Hotya László 
ügyvezető) 

- MiraBer Bt. (1162 Budapest, Istráng utca 43., képviseli: Mira-Berczeli Krisztina) 

- SAXUNA Építőipari Kft. (1163 Datolya utca 23., képviseli: Ulrich Richárd 
ügyvezető) 

- WASHING-BAU Kft. (5310 Kisújszállás, Szabadság út 10. 2. em. 19., képviseli: 
Lakatos Zoltán ügyvezető) 

A Képviselő-testület a fejlesztésre legfeljebb 46 194 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 58 666 380 
Ft fedezetet biztosított, mely a 2017-2020. évig terjedő költségvetési időszakban 
időarányosan kerül tervezésre. 
 
A felhívásban rögzített ajánlattételi határidőre mind az öt cég ajánlatot tett. A beérkezett 
ajánlatok bontása a Hajdu Ügyvédi Irodában történt. (1. sz. melléklet) 

 
A bontást és a részletes átvizsgálást követően a Bíráló Bizottság jóváhagyásával 2017. 
március 17.-én hiánypótlási felszólítás, felvilágosítás kérés és számítási hiba javítására 
történő felszólítás került megküldésre, melynek beadási határideje 2017. március 23. napja 
volt. 
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Határidőre mind az öt cég megküldte hiánypótlását, de újabb hiánypótlási felhívás kiküldése 
vált szükségessé 2017. március 24. 9.00 órai határidővel, mivel a JUKO Kft. alkalmassági 
követelményeknek való megfelelőségének igazolása nem volt teljes.  A cég 2017. március 23-
án megküldött elektronikus levelében kérte, hogy a már beadott referencia igazolásokat 
fogadjuk el. A megadott határidőig nem hiánypótolt. 
 
2017. március 24.-én a Bizottság megállapította, hogy az eljárás eredményes. Az érvényes 
ajánlatokat a felhívásban rögzített értékelési szempontok alapján bírálta és megállapította, 
hogy a MiraBer Bt. 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, MiraBer Bt. -t (1162 Budapest, Istráng utca 43.) 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 „Keretmegállapodás 
Kistarcsa Város járdáinak fejlesztésére” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában az alábbi megállapításokat teszi: 

- SAXUNA Építőipari Kft. (1163 Datolya utca 23.) ajánlata érvényes, megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott követelményeknek, 
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt. 

- WASHING-BAU Kft. (5310 Kisújszállás, Szabadság út 10. 2. em. 19) ajánlata 
érvényes, megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban 
meghatározott követelményeknek, ajánlattevő megfelel az alkalmassági 
követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

- MiraBer Bt. (1162 Budapest, Istráng utca 43.) ajánlata érvényes, megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott követelményeknek, 
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt. 

- KONSTART Kft. (2040 Budaörs, Bor utca 41. b. ép., ) ajánlata érvényes, 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott 
követelményeknek, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. 
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- JUKO Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés d) és e) pontja alapján, mert az ajánlattevő nem igazolta az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Keretmegállapodás 
Kistarcsa Város járdáinak fejlesztésére” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Kbt. 76. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján a „Keretmegállapodás Kistarcsa Város járdáinak 
fejlesztésére” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a MiraBer Bt. (1162 
Budapest, Istráng utca 43., képviseli: Mira-Berczeli Krisztina ügyvezető) a legjobb ár-
érték arányú 939,95 pontszámú érvényes ajánlata alapján: 
 
Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó HUF), valamennyi 
munkanem egységárát tartalmazó lista 
alapján, számtani átlag. (”Árazott 
költségvetés”35 sora) 

472.555 Ft 

Jótállási időtartam (12-36 hónap között, 
hónapokban), az egyedi megrendelések 
esetében 

36 hónap 

Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,5 
%/nap, max.: 2 %), az egyedi 
megrendelések esetében 

0,5%/nap 

Egyedi megrendelés alapján az írásbeli 
megrendeléstől számítottan a teljesítés 
megkezdésének időpontja 
(munkaórákban számítva, 24-48 munkaóra 
között, munkaórában) 

24 óra 

Rendelkezésre állási idő a jótállás első 
évében (4 és 72 óra között) 

12 óra 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy nyertest követő ajánlattevő nem kerül 
megnevezésre. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a nyertes ajánlat szerinti szerződés 
megkötésére nettó 46 194 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 58 666 380 Ft keretösszegben az eseti 
megrendelések során az előterjesztés 3. sz. mellékletében részletezett munkanemenkénti 
árak alkalmazásával. 
Határid ő: 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. március 24. 

Solymosi Sándor 
   polgármester 


