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Képviselő-testület 2019. szeptember 25-i ülésére 

 
Tárgy: „Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 
céljából” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 174/2019. (VIII. 28.) számú 
határozatával „Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 
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 felhívás az alábbi cégeknek került megküldésre: 

• MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. (székhely: 5137 Jászkisér, Silye Sámuel utca 2., 
képviseli: Barna Roland), 

• AMBICIÓ Kft. (székhely: 2011 Budakalász, Pomázi út 12. B., képviseli: Polgári 
Elemér), 

• VIANOVA 87 Zrt. (székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67., képviseli: Szőke Attila 
Antal), 

• PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34., 
képviseli: Somogyi Lajos), 

• GARDEN-SYSTEM Kft. (székhely: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc utca 87., képviseli: 
Egyed László). 

 
A Képviselő-testület a beruházásra legfeljebb 111 912 685 Ft + áfa, azaz bruttó 142 129 110 
Ft fedezetet biztosított, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartotta magának azt a jogot, hogy 
nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
A felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőre négy ajánlat érkezett, a GARDEN-SYSTEM 
Kft. nem nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok bontása 2019. szeptember 13-án az EKR 
rendszerben megtörtént. (1.sz. melléklet)  
 
A bontást és a részletes átvizsgálást követően hiánypótlási felszólítás és felvilágosítás kérés 
került megküldésre mind a négy ajánlattevőnek 2019. szeptember 19. napja 10 órai 
határidővel. A megadott határidőre a hiánypótlási felhívást az AMBICIÓ Kft., a VIANOVA 
87 Zrt. és a PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. teljesítette, míg a MÉLYÉPBAU-2006 
Építő Kft. a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget. 
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A Bíráló Bizottság 2019. szeptember 20. napján 9 órakor megtartott ülésén (2. számú 
melléklet) megállapította, hogy az AMBICIÓ Kft. ajánlata érvényes, a MÉLYÉPBAU-2006 
Építő Kft. ajánlata a hiánypótlás teljesítésének hiányában érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján. A Bíráló Bizottság megállapította továbbá, hogy a VIANOVA 87 
Zrt. és a PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. a hiánypótlás során a felolvasólapon szereplő 
ajánlati árát módosította, amely nem felel meg a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában 
foglaltaknak, mivel hiánypótlás során csak nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó 
hiba javítható vagy hiány pótolható, ezért ajánlataik érvénytelenek a Kbt. 73. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján. 
 
A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek annak megállapítását, hogy az eljárás a 
Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel az érvényes ajánlatot benyújtó 
AMBÍCIÓ Kft. nettó ajánlati ára (nettó 121 590 525 Ft) meghaladja az EKR rendszerben 
igazoltan rögzített rendelkezésre álló fedezetet (nettó 111 912 685 Ft). A Bíráló Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek az összegezés tervezet (3. számú melléklet) elfogadását. 
 
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.  
 
Az előterjesztés készítésekor észleltük, hogy a Képviselő-testület 174/2019. (VIII. 28.) számú 
határozatában az ajánlattételre felkérésre kerülő cégek között szereplő AMBICIÓ Kft. adatai 
adminisztrációs hibából adódóan tévesen kerültek feltüntetésre. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 174/2019. 
(VIII. 28.) számú határozatában elírás történt, ugyanakkor megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás és az eljárásban ajánlattételre felhívott cégek a képviselő-testület 
eredeti szándékának megfelelően került lefolytatásra, illetve meghívásra. 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az AMBICIÓ Kft. (székhely: 2011 
Budakalász, Pomázi út 12. B., képviseli: Polgári Elemér) ajánlattevő érvényes ajánlatot 
nyújtott be. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi ajánlattevők érvénytelen ajánlatot 
nyújtottak be a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján: 

• MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. (székhely: 5137 Jászkisér, Silye Sámuel utca 
2., képviseli: Barna Roland), 
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• VIANOVA 87 Zrt. (székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67., képviseli: Szőke 
Attila Antal), 

• PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 
34., képviseli: Somogyi Lajos). 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen figyelemmel arra, hogy az érvényes 
ajánlat ajánlati ára meghaladja a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kerékpárút létesítése 
Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárásban elfogadja az előterjesztéshez mellékelt összegezést. 
 
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. szeptember 20. 
 

Solymosi Sándor 
   polgármester 


