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46/2016. (V. 5.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. május 5.-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a „Telepi Óvoda energetikai és gépészeti felújítása” című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 

Előterjesztő:   Rogán László polgármester 

 

Készítette:    Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

   Toperczer Ferenc közbeszerzési szakértő 

 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lezárásáról a Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint név 

szerint szavaz. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a „Telepi Óvoda energetikai és gépészeti felújítása” című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Városunk Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény (a 

továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) alpontok szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímen 261561 azonosítószámmal a 

Telepi Óvoda tető víz- és hőszigetelési, homlokzat hőszigetelési és fűtéskorszerűsítési 

munkálatainak elvégzésére kapott forrást bruttó 40 millió forint értékben. 

Az Önkormányzat a fenti forrást további bruttó 20 millió forint saját forrással egészítette ki 

annak érdekében, hogy a szigetelési és fűtéskorszerűsítési munkálatokkal egyszerre 

megvalósulhasson az épület gépészeti felújítása (csatorna-és vízvezetékek, illetve az 

elektromos hálózat korszerűsítése) is. 

Mivel a beruházás becsült költsége ismeretében a munka közbeszerzés köteles tevékenység, 

így az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) vonatkozó 

rendelkezései szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le a Kbt. 115.§ 

előírásai szerint. 

 

Az ajánlattételi felhívást az ajánlattevők közvetlenül kapták meg 2016. április 9-én. 

 

Ajánlattételi felhívást kaptak: 

1. Enzifor Kft. 

2. Dym-Cat Bau Kft. 

3. Stonedekor Kft. 

4. Mészáros Kft. 

 

Az ajánlattételi határidő 2016. április 21-én 10.00 óra volt. 

A határidő leteltéig 3 ajánlat érkezett. 

 

1. sz. ajánlat 

 Az ajánlattevő neve:  Dym-Cat Bau Kft.  

 Az ajánlattevő székhelye: 1163 Budapest, Szög u. 2.  

 Ajánlati ár: 58.336.154 Ft + Áfa 
 Teljesítés vállalt időtartama: 108 nap 
 Vállalt jótállás: 2 év 
  



 

2. sz. ajánlat 

Az ajánlattevő neve:  Mészáros Épületgépészeti, Építőipari  

Kivitelező és Kereskedelmi Kft.  

 Az ajánlattevő székhelye:1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.   

 Ajánlati ár: 47.241.124 Ft + Áfa 

Teljesítés vállalt időtartama: 102 nap 
 Vállalt jótállás: 2 év 
 

 

3. sz. ajánlat 

 Az ajánlattevő neve: Stonedekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   

 Az ajánlattevő székhelye: 2615 Csővár, Madách u. 1. 

 Ajánlati ár: 60.125.157 Ft + Áfa 

Teljesítés vállalt időtartama: 108 nap 
 Vállalt jótállás: 2 év 
 

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosította. Az ajánlatok nem tartalmaztak pótlásra 

szoruló hiányosságot. 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  

A legjobb ár-érték arány  (Kbt. 76. § (2) bekezdés C) pont). 

 

Ajánlatkérő az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása érdekében, illetve a műszaki tartalom, 

szerződéses feltételek véglegesítése érdekében tárgyalást tartott az Ajánlattevőkkel. A tárgyaláson a 

Mészáros Kft. két képviselője vett részt.  A másik két Ajánlattevő a tárgyalásról jegyzőkönyvet kapott. 

 

A végső ajánlattételi határidő 2016. május 3-án 10.00 óra volt. 

A határidő leteltéig 1 végső ajánlat érkezett. 

 

  

Az ajánlattevő neve:  Mészáros Épületgépészeti, Építőipari  

Kivitelező és Kereskedelmi Kft.  

 Az ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.   

 Ajánlati ár: 47.241.124 Ft + Áfa 

Teljesítés vállalt időtartama: 106 nap 
 Vállalt jótállás: 2 év 
 

  

 



Mivel az eredeti ajánlatot benyújtó DYM-CAT BAU Kft. és a Stonedekor Kft. eredeti 

ajánlatában megjelölt teljesítési határidői, - figyelembe véve a tárgyaláson rögzítetteket- az 

előírt 2016. VIII. 26.-i véghatáridőt meghaladják, így az ő ajánlataik érvénytelenek. (A Kbt. 

előírásainak megfelelően mindkét cég elektronikusan megkapta a tárgyalás jegyzőkönyvét, 

melyben szerepelt az a megállapítás, hogy az eredeti ajánlatukban megjelölt teljesítési idő a 

szerződéskötés várható időpontját figyelembe véve nem fér bele az elvárt véghatáridőbe így 

lett volna alkalmuk végső ajánlat beadására.) 

 

Előzőek figyelembe vételével a Mészáros Kft. által beadott végső ajánlat érvényes, az 

ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

feltételei szerint, kizáró ok nem merült fel. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek 

nyilvánítja a „Telepi Óvoda energetikai és gépészeti felújítása” címen kiírt közbeszerzési 

eljárást.  

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Telepi Óvoda energetikai és gépészeti felújítása” 

címen kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Mészáros Épületgépészeti, Építőipari Kivitelező 

és Kereskedelmi Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9. ), az ajánlati ár 47.241.124 Ft + Áfa, azaz 

nettó negyvenhétmillió kettőszáznegyvenegyezer százhuszonnégy forint, a teljesítés vállalt 

időtartama 106 nap, a vállalt jótállás 2 év. 

Az eljárásban részt vevő további két ajánlattevő, a DYM-CAT BAU Kft. és a StoneDecor Kft. nem adott 

a feltételeknek megfelelő végső ajánlatot, így ajánlatuk érvénytelen. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási 

szerződés aláírására a Mészáros Épületgépészeti, Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.-

vel.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Budakalász, 2016. május 3.   

 

Rogán László  

polgármester 

 

 












