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95/2016. (IX.21.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. szeptember 21.-ei rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a „Nyitnikék óvoda udvarán játszótér felújítása és bővítése”  

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 „Nyitnikék óvoda udvarán játszótér felújítása és bővítése” 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Budakalász Város Önkormányzata elhatározta, hogy a Pomázi út 3. szám alatti Nyitnikék 

Óvoda játszóudvarát felújítja.  

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. szeptember 2-án. 

 

Az ajánlattételi határidő 2016. szeptember 12-én 10.00 óra volt. 

A határidő leteltéig 3 ajánlat érkezett. 

 

1. sz. ajánlat 

 Az ajánlattevő neve:  Sinkovitz László EV 

 Az ajánlattevő székhelye: 2084 Pilisszentiván, Hársfa u. 56.  

 Ajánlati ár: 22.055.570 Ft + Áfa 
 Teljesítés vállalt időtartama: 60 nap 
 Vállalt jótállás: 12 hónap 
  

 

2. sz. ajánlat 

Az ajánlattevő neve:  Berki Tibor EV 

 Az ajánlattevő székhelye: 2821 Gyermely, Tabán u. 27. 

 Ajánlati ár: 20.421.828 Ft + Áfa 

Teljesítés vállalt időtartama: 65 nap 
 Vállalt jótállás: 12 hónap 
 

3. sz. ajánlat 

Az ajánlattevő neve:  Gardenline kft.  

 Az ajánlattevő székhelye: 8676 Karád, Alkotmány u. 28. 

 Ajánlati ár: 19.669.325 Ft + Áfa 

Teljesítés vállalt időtartama: 60 nap 
 Vállalt jótállás: 15 hónap 
 
 
A hiánypótlás lehetőségét biztosítottuk. Mindhárom ajánlattevő kapott hiánypótlást. A 
hiánypótlás határideje 2016. szeptember 15-én 15 óra volt. Ajánlattevők közül a Gardenline 
kft és Berki Tibor EV a rendelkezésére álló határidőn belül eleget tett a hiánypótlásnak, így 



ajánlatuk érvényes. Mivel Sinkovitz László EV nem tett eleget a kiírt hiánypótlásnak, így 
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bek. e.) pontja alapján. 
 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  

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

Ajánlatkérő az eljárásban nem tartott tárgyalást. 

 
Előzőek figyelembe vételével a Gardenline kft. ajánlata a legkedvezőbb, az ajánlattevő 

alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételei szerint, 

kizáró ok esetében nem merült fel.  

 

Melléklet:   - A beérkezett ajánlatok végső szakmai értékelése 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek 

nyilvánítja a „Nyitnikék óvoda udvarán játszótér felújítása és bővítése” címen kiírt 

közbeszerzési eljárást.  

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Nyitnikék óvoda udvarán játszótér felújítása és 

bővítése” címen kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Gardenline Kft. (8676 Karád, Alkotmány 

u. 28.), az ajánlati ár 19.669.325 Ft + Áfa, azaz nettó tizenkilencmillió hatszázhatvankilenc-

ezer háromszázhuszonöt forint + Áfa, a teljesítés vállalt időtartama 60 nap, a vállalt jótállás 

15 hónap. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási 

szerződés aláírására a Gardenline Kft. -vel.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Budakalász, 2016. szeptember 15.   

 

Rogán László  

polgármester 

 

 










