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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Képviselő-testület 2017. augusztus 30-i ülésére 
 

 
Tárgy:  „Útépítési-útfelújítási feladatok ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 157/2017. (VII. 17.) számú 
határozatával „Útépítési-útfelújítási feladatok ellátása” tárgyban közbeszerzési eljárást 
indított.  
 
A Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlattételi felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 115. §. (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását 
kezdeményezte. A határozatnak megfelelően a felhívás az alábbi cégeknek került 
megküldésre: 
• Mélyépbau-2006 Kft. (cím: 5137 Jászkisér, Silye Sámuel u. 2., képviseli: Barna 

Roland) 
• Vianova 87 Zrt. (cím: 1215 Budapest, Vasas u. 66-67., képviseli: Szőke Attila)  
• Föld-út 99 Kft. (cím: 2370 Dabas, Templom utca 5., képviseli: Suhajda László)  
• Puhi-Tárnok Kft. (cím: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34., képviseli: Somogyi Lajos) 
• Solymárgáz Kft. (cím: 2083 Solymár, Mező u. 6., képviseli: Zámbó Gyula)  
 
A Képviselő-testület a beruházásra legfeljebb 158 448 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 
201 228 960 Ft-ot biztosított, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartotta magának azt a jogot, 
hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
A felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőre mind az öt cég megküldte ajánlatát, az 
ajánlatok bontása 2017. augusztus 14-én 10.00 órakor a Hajdu Ügyvédi Irodában 
megtörtént. (1.sz. melléklet)  
 

 

 



A bontást és a részletes átvizsgálást követően hiánypótlási felszólítás és felvilágosítás kérés 
került megküldésre 2017. augusztus 16-án, melynek beadási határideje 2017. augusztus 18. 
napja 11 óra volt.  
 
A megadott határidőre a Mélyépbau-2006 Kft-től, a Vianova 87 Zrt-től és a Föld-út 99 Kft-től 
teljeskörű hiánypótlás érkezett, a Solymárgáz Kft. hiánypótlást nem nyújtott be.  
 
A Bíráló Bizottság 2017. augusztus 22-én 13 órakor megtartott ülésén megállapította, hogy az 
eljárás eredményes. Az érvényes ajánlatokat a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározottak szerint értékelte, megállapította, a Vianova 87 Zrt. tette a legjobb ár-érték 
arányú ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, az ajánlati ár a rendelkezésre álló 
fedezeten belül van.  
 
Fentiekre való tekintettel a Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 
legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot tevő Vianova 87 Zrt.-t (cím: 1215 Budapest, 
Vasas u. 66-67.) hirdesse ki nyertesnek. (2. 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 javaslatának figyelembe vételével, amely Bíráló 
Bizottsági javaslatot a polgármester terjeszt a testület elé. A képviselő-testületnek a Kbt. 27. § 
(5) bekezdésének megfelelően az 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 
„Útépítési-útfelújítási feladatok ellátása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során, az 
alábbi ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot: 
• Mélyépbau-2006 Kft. (cím: 5137 Jászkisér, Silye Sámuel u. 2., képviseli: Barna 

Roland) 
• Vianova 87 Zrt. (cím: 1215 Budapest, Vasas u. 66-67., képviseli: Szőke Attila)  
• Föld-út 99 Kft. (cím: 2370 Dabas, Templom utca 5., képviseli: Suhajda László)  
• Puhi-Tárnok Kft. (cím: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34., képviseli: Somogyi Lajos) 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
„Útépítési-útfelújítási feladatok ellátása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során, a 
Solymárgáz Kft. (cím: 2083 Solymár, Mező u. 6., képviseli: Zámbó Gyula) ajánlata 
érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
„Útépítési-útfelújítási feladatok ellátása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményes. 



Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Útépítési-
útfelújítási feladatok ellátása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a 
Vianova 87 Zrt.-t (1215 Budapest, Vasa utca 65-67., képviseli: Szőke Attila) nyilvánítja a 
megajánlott nettó 158 447 819 Ft ajánlati ár és 36 hónap jótállási idő alapján. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy nyertest követő ajánlattevő nem kerül 
megnevezésre. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyertes ajánlat szerinti szerződés 
megkötésére 158 447 819 Ft + Áfa, azaz bruttó 201 228 730 Ft összegben. 
 
Határid ő: azonnal, szerződéskötés tekintetében 2017. szeptember 7. 
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. augusztus 24. 
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Solymosi Sándor 
   polgármester 

 


