
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Képviselő-testület 2019. március 20-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, 
Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
összegezésének módosítása, továbbá döntés a vonatkozó BMÖFT/7-2/2018. számú 
Támogatói okirat módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 222/2018. (XI.28.) számú 
határozatával „Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső 
szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” tárgyban közbeszerzési eljárást indított.  
 
I.  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: 

• Miraber Bt. (c ím: 2143 Kistarcsa, Déryné u. 34., képviselő: Mira-Berczeli Krisztina 
ügyvezető), 

• stone dekor Kft. (cím: 2615 Csővár, Madách utca 1., képviselő: Szabó Szilárd ügyvezető), 
• WIZLER-AQUA Kft. (c ím: 2682 Püspökhatvan, Váci utca 12., képviselő: Vizler Ferenc 

ügyvezető), 
• KISVAKOND-PARK Kft. (c ím: 2615 Csővár, Madách út 1., képviselő: Nagy Csanád 

ügyvezető), 
• Nova Bau Hungary Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 

2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 29., képviselő: Novák Zoltán Nándor ügyvezető). 
 

A Képviselő-testület a beruházásra legfeljebb 30 926 063 Ft + Áfa, azaz bruttó 39 276 100 
Ft fedezetet biztosított, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartotta magának azt a jogot, hogy 
nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
A Bíráló Bizottság 2019. február 6. napján 10 órakor megtartott ülésén megállapította, hogy 
mind az öt cég ajánlata érvényes, érvénytelen ajánlat nem került benyújtásra. A Bíráló 
Bizottság az érvényes ajánlatokat a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint 
értékelte, megállapította, hogy a stone dekor Kft. (cím: 2615 Csővár, Madách utca 1., 
képviselő: Szabó Szilárd ügyvezető) tette a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot a megajánlott nettó 30 926 063 Ft ajánlati ár és a kötelezően 
elvárt 24 hónapon felüli 24 hónap többlet jótállás időtartama alapján. A Bíráló Bizottság 
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javaslata alapján a Képviselő-testület 62/2019. (II.27.) számú határozatával az ajánlatok 
érvényességét és az eljárás eredményességét állapította meg, továbbá a legjobb ár-érték 
arányú érvényes ajánlatot tevő stone dekor Kft-t (cím: 2615 Csővár, Madách utca 1., 
képviselő: Szabó Szilárd ügyvezető) hirdette ki nyertesnek. A Képviselő-testület elfogadta 
továbbá az előterjesztés mellékletét képező összegezést, felhatalmazta a polgármestert a 
nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
A vállalkozási szerződés előkészítési szakaszában Vállalkozó jelezte, hogy a közbeszerzési 
eljárás során közzétett, az ajánlattevők részére a dokumentáció részeként megküldött „Petőfi 
út járda” elnevezésű excel fájl „Kőburkolat készítése” fül tévesen tartalmazta az összeadó 
képletet. Az összeadó képlet hibás voltából adódóan a táblázat 5. és 6. sorának (beton 
burkolatú járda bontása, térkő burkolatú járdaburkolat készítése) anyag és munkadíjai 
összegét nem tartalmazza a „Munkanem összesen” sor. Megállapításra került, hogy az 
ajánlattevők a táblázat érintett sorait árazták, azonban ajánlataik – a NovaBau Hungary 
Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata kivételével, aki a képletet 
ajánlatában módosította – nem tartalmazzák e sorok költségeit. 
 
Az eljárás eredményére vonatkozó összegezés kiküldése 2019.február 28-án történt meg és a 
Kbt. 79.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az összegezést az ajánlattevők részére történő 
megküldésétől számított huszadik napig jogosult egy alkalommal módosítani. 
 
A Hajdu Ügyvédi Iroda, mint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó javaslatára az 
ajánlatkérők 2019. március 8. napján tájékoztatást kaptak a számítási hibáról és az érintett 4 
ajánlattevő felhívásra került a felolvasólapon az ajánlati ár összegének módosítására és a 
módosított árazott költségvetés benyújtására. A 2019. március 13. napja 10 órai határidőben 
mind a 4 érintett ajánlattevő eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, ajánlatában a számítási 
hibát javította.  
 
A Bíráló Bizottság 2019. március 13. napja 13 órai ülésén (1. számú melléklet) a beérkezett 
számítási hiba javításokat megvizsgálta, melynek eredményeként javasolta a Képviselő-
testületnek, annak megállapítását, hogy mind az öt beérkezett ajánlat érvényességét állapítsa 
meg, azzal, hogy érvénytelen ajánlat nem került benyújtásra. Javasolta továbbá annak 
megállapítását, hogy az eljárás akkor eredményes, amennyiben a stone dekor Kft. által 
benyújtott érvényes ajánlat és rendelkezésre álló fedezet közötti 5 526 000 Ft + ÁFA 
többletfedezetet ajánlatkérő biztosítja. A Bíráló Bizottság javasolta, hogy a Képviselő-testület 
állapítsa meg, hogy a stone dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2615 Csővár, Madách 
utca 1.) ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arányú érvényes ajánlatot 1000,000 pontszámmal, ezáltal az eljárás nyertese a 36 452 063 Ft 
összegű nettó ajánlati ár és a kötelezően elvárt 24 hónapon felüli 24 havi többlet jótállás 
vállalása alapján, amennyiben a többletfedezet biztosításra kerül. A Bíráló Bizottság javasolta 
a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a nyertest követő ajánlattevőt ne nevezzen 
meg, tekintettel a rendelkezésre álló fedezetre. A Bíráló Bizottság javasolta a Képviselő-
testületnek, hogy az összegezést (2. számú melléklet) fogadja el. 
 
Az eljárás eredményességének megállapításához és a nyertes ajánlattevővel történő 
vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges nettó 5 526 000 Ft, azaz bruttó 7 018 020 Ft 
fedezet a Képviselő-testület márciusi rendkívüli ülésére előterjesztett költségvetés módosítás 
elfogadásával a 2019. évi költségvetésben biztosításra kerül. 
 



3 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az ajánlatok 
érvényességére, érvénytelenségére 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 név szerinti szavazáson kell döntenie. 
A képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatától eltérő döntést is hozhat, de azt köteles 
írásban megindokolni.  
 
II.  Fentiek alapján, a megnövekedett költség vonatkozásában a beruházáshoz kapcsolódó, 
BMÖFT/7-2/2018. iktatószámú Támogatói okirat módosítása is szükséges. 
 
A hatályos Támogatói okirat 4. pont, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint”  
című táblázata alábbi sorai kerülnek módosításra:  
 

Sor-
szám 

Fejlesztéssel 
érintett 

utca 

Helyrajzi 
szám 

Megvalósítandó 
célok 

megnevezése 

Megvalósítandó 
célok részletes 
tételenkénti 
bemutatása 

Érintett 
útszakasz 

hossza 
(fm)  

Támogatás 
(Ft) 

Vállalandó 
önerő 

minimális 
összege (Ft) 

Elsődleges célok 

1.  Petőfi utca 1699 

a) szilárd 
burkolatú 
közutak 
felújítása 

útszegély csere, 
útburkolat  és 
útlap javítása, út 
aszfaltréteggel 
történő ellátása, 
padka készítés 180 6 121 206 2 040 402 

Összesen:   30 000 000 10 000 000 

Támogatás intenzitás   75% 

 
A módosítást követően a Támogatói okirat 4. pont, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
alcím szerint” című táblázata alábbiak szerint módosul: 
 

Sor-
szám 

Fejlesztéssel 
érintett 

utca 

Helyrajzi 
szám 

Megvalósítandó 
célok 

megnevezése 

Megvalósítandó 
célok részletes 
tételenkénti 
bemutatása 

Érintett 
útszakasz 

hossza 
(fm)  

Támogatás 
(Ft) 

Vállalandó 
önerő 

minimális 
összege (Ft) 

Elsődleges célok 

1.  Petőfi utca 1699 

a) szilárd 
burkolatú 
közutak 
felújítása 

útszegély csere, 
útburkolat  és 
útlap javítása, út 
aszfaltréteggel 
történő ellátása, 
padka készítés 180 6 121 206 9 058 422 

Összesen:   30 000 000 17 018 020 

Támogatás intenzitás   63,81% 

 
A módosítás érinti a támogatás intenzitását valamint a projekt összköltségét, de a 
támogatási összeg és a felhasználás végső határidejének módosítását nem eredményezi. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
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1.sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 62/2019. (II.27.) 
számú határozatát. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

2.sz. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
„Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca 
és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi 
ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtottak be: 

• Miraber Bt. (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné u. 34., képviselő: Mira-Berczeli 
Krisztina ügyvezető), 

• stone dekor Kft. (cím: 2615 Csővár, Madách utca 1., képviselő: Szabó Szilárd 
ügyvezető), 

• WIZLER-AQUA Kft. (cím: 2682 Püspökhatvan, Váci utca 12., képviselő: Vizler 
Ferenc ügyvezető), 

• KISVAKOND-PARK Kft. (cím: 2615 Cs ővár, Madách út 1., képviselő: Nagy 
Csanád ügyvezető), 

• Nova Bau Hungary Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 29.,  képviselő: Novák Zoltán Nándor ügyvezető). 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
„Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca 
és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során érvénytelen ajánlat 
benyújtására nem került sor. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a beruházás 
megvalósításához a rendelkezésre álló fedezeten felüli nettó 5 526 000 Ft, azaz bruttó 
7 018 020 Ft összegű fedezetet a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
„Útépítési feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca 
és Petőfi utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményes.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Útépítési 
feladatok ellátása, Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi 
utca felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a stone dekor Kft.-t 
(cím: 2615 Csővár, Madách utca 1., képviselő: Szabó Szilárd ügyvezető) nyilvánítja a 
megajánlott nettó 36 452 063 Ft ajánlati ár és 24 hónap többlet jótállási idő alapján. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy nyertest követő ajánlattevő nem kerül 
megnevezésre.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Útépítési feladatok ellátása, 
Kistarcsa, Móra Ferenc utca középső szakasza, Nyírfa utca és Petőfi utca felújítása” 
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tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban elfogadja az előterjesztéshez mellékelt 
összegezést. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyertes ajánlat szerinti szerződés 
megkötésére 36 452 063 Ft + Áfa, azaz bruttó 46 294 120 Ft összegben. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel,  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazást kell alkalmazni.” 

 
3. számú Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című projekt vonatkozásában 
megkötött a BMÖFT/7-2/2018. számú támogatói okirat módosítását az alábbiak szerint 
kezdeményezi: 
Elsődleges célok 1. számú során megjelölt, fejlesztéssel érintett Petőfi utca tekintetében, 
a megvalósítandó útszegély csere, útburkolat és útlap javítás, út aszfaltréteggel történő 
ellátás, padka készítés megnevezésű célok vonatkozásában a vállalandó önerő minimális 
összegét 2 040 402 Ft-ról 9 058 422 Ft-ra módosítja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a beruházás 
megvalósításához a rendelkezésre álló fedezeten felüli nettó 5 526 000 Ft, azaz bruttó 
7 018 020 Ft összegű fedezetet a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
támogatói okirat fentiek szerinti módosítását a Belügyminisztérium irányába 
kezdeményezze és a kapcsolódó jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. március 14. 

Solymosi Sándor 
   polgármester 


