
 

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. augusztus 6-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyban indított 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2019. (III. 27.) számú 
határozatával „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyban közbeszerzési 
eljárást indított.  
 
A Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlattételi felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 113. §. (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással induló nyílt 
közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezte. 

 
Mivel a közbeszerzési eljárás becsült értéke a 300 millió Ft-ot meghaladja és a szerződés 
európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a közbeszerzési dokumentumokat 
közbeszerzési-jogi ellenőrzés céljából a közbeszerzésekért felelős miniszternél be kellett 
nyújtanunk. A Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban 
KFF) 2019. április folyamán a felhívást és a dokumentációt több alkalommal kifogásolta. A 
Hajdu Ügyvédi Iroda elkészítette az ellenőrzési jelentésekben, hiánypótlási felhívásokban 
foglaltak alapján az átdolgozott összefoglaló tájékoztatást, felhívást és ajánlattételi 
dokumentációt, mely átdolgozott dokumentumokat Kistarcsa Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzata 5. pont (1) bekezdése alapján saját hatáskörben elfogadtam.  
 
Az összefoglaló tájékoztatás közzétételére 2019. április 16-án került sor, 7 gazdasági társaság 
jelezte érdeklődését az eljárás iránt. 2019. április 29-én a testületi határozatnak megfelelően a 
felhívás az érdeklődőkön kívül az alábbi cégeknek került megküldésre: 

• Muhi Ép-Ker Kft. (cím: 1163 Budapest, Ágoston Péter utca 30., képviselő: Muhi 
Tamás ügyvezető), 
• Nova Bau Hungary Kft. (cím: 2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 29., képviselő: Novák 
Zoltán Nándor ügyvezető), 
• MiraBer Bt. (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli Krisztina 
ügyvezető). 
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A Képviselő-testület a beruházásra legfeljebb 444 625 420 Ft +Áfa összeget, azaz bruttó 
564 674 283 Ft fedezetet biztosított, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartotta magának azt a 
jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Helyszíni bejárásra 2019. május 2. napján 10 órakor került sor, ezt követően ajánlattevőktől 
több alkalommal érkezett kiegészítő tájékoztatás kérés, melyek megválaszolásra kerültek. 
Tekintettel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatás nyújtása esetén ajánlatkérőnek megfelelő időt 
kell biztosítania az ajánlattevők részére, az eredeti 2019. május 15. napjában meghatározott 
ajánlattételi határidőt a bíráló bizottság javaslatára a Közbeszerzési Szabályzat 5. pont (1) és 
5. pont (3) bekezdései alapján több alkalommal saját hatáskörben módosítottam. A legutolsó 
módosítás alapján 2019. június 3. napja 10 órában meghatározott ajánlattételi határidőre két 
cég (EcoSaving Kft. és a MiraBer Bt.) nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok bontása 2019. június 
3-án az EKR rendszerben megtörtént. (1. számú melléklet)  
 
A bontást és a részletes átvizsgálást követően hiánypótlási felszólítás és felvilágosítás kérés, 
továbbá számítási hiba javítási felhívás került megküldésre a MiraBer Bt-nek, mely 
felhívásoknak ajánlattevő határidőben eleget tett. Ezt követően, 2019. június 21. napi 
határidővel a MiraBer Bt. ajánlattevő alkalmasságának igazolására lett felhívva, mely 
határidőre referenciák és egyéb szükséges dokumentum becsatolásával alkalmasságát az 
ajánlati felhívásban előírtak szerint, megfelelően igazolta. 
 
A Bíráló Bizottság javaslatára 2019. június 6-án megállapítottam, hogy az EcoSaving Kft. 
(1184 Budapest, Aranyeső u. 8.) által benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt 73. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján (2. számú melléklet). Az EcoSaving Kft. a döntés ellen a Közbeszerzési 
Döntőbizottságnál jogorvoslattal élt. Figyelemmel az időközben megváltozott 
joggyakorlatra az EcoSaving Kft. ajánlatának érvénytelenségét megállapító döntést a Bíráló 
Bizottság javaslatára 2019. július 3. napján visszavontam. A Közbeszerzési Döntőbizottság az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének hiánya miatt az EcoSaving Kft. jogorvoslati 
kérelmét 2019. július 10-én kelt végzésével visszautasította. 
Az ajánlat részletes átvizsgálását követően hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés került 
megküldésre az EcoSaving Kft. ajánlattevő részére 2019. július 9. napja 10 órai határidővel A 
megadott határidőre ajánlattevő hiánypótlást nem nyújtott be. 
 
A Bíráló Bizottság 2019. július 12. napján 9 órakor megtartott ülésén (3. számú melléklet) 
megállapította, hogy a MiraBer Bt. ajánlata érvényes, míg az EcoSaving Kft ajánlata 
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
A Bíráló Bizottság az érvényes ajánlatot 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 427 885 076 Ft ajánlati ár és a 
kötelezően elvárt 24 hónapon felüli 24 hónap többlet jótállás időtartama, a szakember 
projektvezetői többlettapasztalatának mértéke és a jótállási idő alatt vállalt munkák 
javításának megkezdésére vállalt 1 munkanap 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 csak egy érvényes ajánlat került benyújtásra. A Bíráló 
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Bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 
összegezést (4. számú melléklet) fogadja el.  
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás a 272/2015. (XI. 5) Korm. rendelet alapján 
folyamatba épített ellenőrzés hatálya alá tartozik, Bíráló Bizottság javaslata alapján döntésre a 
Miniszterelnökség támogató tanúsítványának rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. Az 
ellenőrzést lezáró, támogató tartalmú tanúsítvány 2019. július 31-én, az igazgatási szünet 
ideje alatt érkezett meg az Önkormányzathoz. 
 
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 Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
során a MiraBer Bt. (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli 
Krisztina ügyvezető) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
során az EcoSaving Kft. (cím: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8., képviselő: Kardos Dániel 
ügyvezető) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot nyújtott be. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményes. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének 
a MiraBer Bt.-t (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli 
Krisztina) nyilvánítja a megajánlott nettó 427 885 076 Ft ajánlati ár és 24 hónap többlet 
jótállás időtartama, a szakember projektvezetői többlettapasztalatának mértéke és a 
jótállási idő alatt vállalt munkák javításának megkezdésére vállalt 1 munkanap alapján. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy nyertest követő ajánlattevő nem kerül 
megnevezésre.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építésének folytatása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban elfogadja az 
előterjesztéshez mellékelt összegezést. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyertes ajánlat szerinti szerződés 
megkötésére 427 885 076 Ft+ Áfa, azaz bruttó 543 414 047 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. augusztus5. 

Solymosi Sándor 
   polgármester 

 


