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Kétpó Község Polgármesterétől 

5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

 

Előterjesztés 

 

„Kétpói piac kialakítása” tárgyában zajló hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 

során érkezett ajánlat elbírálásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzata hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárást kezdeményezett a „Kétpói piac kialakítása” tárgyában. 

 

Az eljárást kezdeményező ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt az Ajánlatkérő nevében 

eljáró szervezet 2014. január 17-én küldte meg az Ajánlatkérő által kijelölt 3 Ajánlattevő 

részére. 

Az ajánlati szakaszban kiegészítő tájékoztatásra nem került sor.  

Az ajánlattételi határidő 2014. február 18-án, 14.00 órakor lejárt. Az ajánlattételi határidő 

lejártáig 2 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A beérkezett ajánlatok ép, sértetlen 

csomagolásban kerültek benyújtásra, tartalmazták az előírásoknak megfelelő példányszámot, 

illetve feliratozást. 

Az ajánlatot az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet vette át. 

Az ajánlattételi határidő lejártakor került sor a beérkezett ajánlatok felbontására. A bontáson 

ismertetésre kerültek a Kbt-ben meghatározott tartalmi elemek; az ajánlattevő neve, székhelye 

és az ajánlati ár. 

A bontásról készült jegyzőkönyvet elektronikus levél formájában küldte meg az ajánlatkérő 

nevében eljáró szervezet az ajánlattevő részére.  

 

A bontást követően az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet haladéktalanul elvégezte az 

ajánlatok formai átvizsgálását, melynek során megállapította, hogy a beérkezett ajánlatok 

közül a Szalay BAU Kft. ajánlata formailag teljes, így hiánypótlás nem vált indokolttá. A 

VISZ-FUVAR Kft. ajánlata hiányosan érkezett be, így esetében hiánypótlás elrendelésére 

került sor. Erről az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet elektronikus levélben értesítette az 

ajánlattevőket. 

 

A hiánypótlásra rendelkezésre bocsátott határidő lejártáig a VISZ-FUVAR Kft. nem tett eleget 

hiánypótlási kötelezettségének, nem csatolta be pótlólagosan sem a 310/2011. (XII.23.) sz. 

Kormányrendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti referenciaigazolást. Az eljárás 

során tehát nem igazolta műszaki-szakmai alkalmasságát megfelelően, ezért ajánlata a Kbt 74. 

§ (1) d) pontja alapján érvénytelen. 

 

Ezt követően történt meg a formailag teljes – Szalay – BAU Kft. - ajánlat tartalmi vizsgálata, 

amelynek során az Ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlat tartalmában is megfelel az 

ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott követelményeknek. 

 

A Szalay – BAU Kft. ajánlata így formailag és tartalmilag is megfelel a kiírás 

dokumentumaiban támasztott követelményeknek, ezért ajánlatuk érvényesnek tekinthető. 

 

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást kezdeményező ajánlattételi felhívásban az 

eljárás eredményének megállapítására egyetlen szempontot, a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást határozta meg mindkét ajánlati rész vonatkozásában, a nyertes ajánlattevő a 

következő: 
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1. Ajánlattevő neve: Szalay – BAU Kft. 

 Ajánlattevő székhelye: 9012 Győr, Garam János út 2/1. 

Ajánlati ár: 49 038 045.-Ft  

 

 

Az eredmény kihirdetéséhez, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet az 

ajánlatkérő rendelkezésére áll. 

 

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról készült összegzés 

megküldésével történik meg az ajánlattevők felé. 

A szerződés aláírására legkorábban az összegzés megküldését követő 11. napon kerülhet sor, 

a Kbt. 124.§ (6) bekezdése értelmében. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést és döntsön a „Kétpói 

piac kialakítása” tárgyában zajló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás során érkezett ajánlatok elbírálásáról. 

 

 

Kétpó, 2014. február ………..         

    

                

Tisztelettel: Boldog István 

                      polgármester 


