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Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére 

 
Tárgy: „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elektromos kiegészítő munkái az óvodai ellátás 
infrastrukturális színvonalának javítása céljából” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2019. (III. 27.) számú 
határozatával „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elektromos kiegészítő munkái az óvodai 
ellátás infrastrukturális színvonalának javítása céljából” 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: 

• Snowmen Kft. (cím: 1162 Budapest, Gusztáv utca 76., képviselő: Adamecz László), 
• MiraBer Bt. (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli Krisztina), 
• EcoManage Kft. (cím: 2120 Dunakeszi, Gizella utca 44., képviselő: Lénárt Béla ), 
• ÉVISAT.Kft. (cím: 1139 Budapest, Röppenytyű utca 5. 9. em. 37., képviselő: Albert 

Miklósné), 
• Kirefta Kft. (cím: 1144 Budapest, Füredi utca 9. A lépcsőház 10 em. 40., képviselő: 

Balázsics Ferenc). 
 
A Képviselő-testület a beruházásra legfeljebb 868 345 Ft+ Áfa, azaz bruttó 1 102 798 Ft 
fedezetet biztosított, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartotta magának azt a jogot, hogy 
nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
A felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőre mind az öt cég küldött ajánlatot. Az ajánlatok 
bontása 2019. április 11-én az EKR rendszerben megtörtént. (1. számú melléklet)  
 
A bontást és a részletes átvizsgálást követően hiánypótlási felszólítás és felvilágosítás kérés 
került megküldésre mind az öt cégnek 2019. április 30. napja 10 órai határidővel, továbbá 
számítási hiba javítására vonatkozó felhívás az ÉVISAT.Kft. és a Kirefta Kft részére 2019. 
május 3. napja 10 órai határidővel. A megadott határidőre a MiraBer Bt. a hiánypótlási 
felhívásnak teljes körűen eleget tett. A Snowmen Kft a hiánypótlási felhívásnak eleget tett, 
azonban szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési szempont tekintetében 
további felvilágosítás kérésre volt szükség, melyre a 2019. május 8. napja 10 órai határidő 
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lejártáig nem válaszolt. Az EcoManage Kft., az ÉVISAT.Kft. és a Kirefta Kft. a hiánypótlást 
nem nyújtott be.  
 
A Bíráló Bizottság 2019. május 17. napján 10 órakor megtartott ülésén (2. számú melléklet) 
megállapította, hogy a MiraBer Bt. és a Snowmen Kft. ajánlata érvényes, míg az EcoManage 
Kft., az ÉVISAT.Kft. és a Kirefta Kft.  ajánlata érvénytelen. 
 
A Bíráló Bizottság az érvényes ajánlatokat a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározottak szerint értékelte, megállapította, hogy a MiraBer Bt. (cím: 2143 Kistarcsa, 
Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli Krisztina) tette a legjobb ár-érték arányú 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a megajánlott nettó 868 344 Ft Ft ajánlati 
ár és a kötelezően elvárt 24 hónapon felüli 12 hónap többlet jótállás időtartama alapján. 
 
A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az eljárás eredményességét 
állapítsa meg és a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot tevő MiraBer Bt.-t (cím: 2143 
Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli Krisztina) hirdesse ki nyertesnek. A 
Bíráló Bizottság javasolja továbbá a Képviselő-testületnek, hogy nyertest követő ajánlattevőt 
ne nevezzen meg tekintettel arra, hogy a további érvényes ajánlat a rendelkezésre álló 
fedezeten felüli. A Bíráló Bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztés mellékletét képező összegezést (3. számú melléklet) fogadja el. 
 
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.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elektromos kiegészítő munkái az óvodai ellátás 
infrastrukturális színvonalának javítása céljából” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
során az alábbi ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtottak be: 
• Snowmen Kft. (cím: 1162 Budapest, Gusztáv utca 76., képviselő: Adamecz László), 
• MiraBer Bt. (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli 

Krisztina). 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elektromos kiegészítő munkái az óvodai ellátás 
infrastrukturális színvonalának javítása céljából” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
során az alábbi ajánlattevők érvénytelen ajánlatot nyújtottak be: 
• EcoManage Kft. (cím: 2120 Dunakeszi, Gizella utca 44., képviselő: Lénárt Béla), 
• ÉVISAT.Kft. (cím: 1139 Budapest, Röppenytyű utca 5. 9. em. 37., képviselő: 

Albert Miklósné), 
• Kirefta Kft. (cím: 1144 Budapest, Füredi utca 9. A lépcsőház 10 em. 40., képviselő: 

Balázsics Ferenc). 
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Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elektromos kiegészítő munkái az óvodai ellátás 
infrastrukturális színvonalának javítása céljából” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményes. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda elektromos kiegészítő munkái az óvodai ellátás infrastrukturális 
színvonalának javítása céljából” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a 
MiraBer Bt.-t (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli Krisztina) 
nyilvánítja a megajánlott nettó 868 344 Ft ajánlati ár és 12 hónap többlet jótállási idő 
alapján. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy nyertest követő ajánlattevő nem kerül 
megnevezésre.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda elektromos kiegészítő munkái az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának 
javítása céljából” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt összegezést. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyertes ajánlat szerinti szerződés 
megkötésére 868 344 Ft+ Áfa, azaz bruttó 1 102 797 Ft összegben. 
 
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, 2019. május 22. 
 

Solymosi Sándor 
   polgármester 

 


