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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 

„Rétság város Karbantartási munkái” tárgyú  
közbeszerzés eredmény hirdetése 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2021. október 8-i rendkívüli ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt  Titkos szavazás 
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség 
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A „Rétság város karbantartási munkái (1-3 rész)” tárgyában indult közbeszerzési eljárás befeje-
ződött. Az ajánlatok beadási határideje 2021. 09.10. óra volt. A közbeszerzési dokumentumokat 
hat gazdasági szereplő kapta meg, határidőben mind a három rész tekintetében 5-5 db ajánlat 
érkezett be.  A Közbeszerzési Előkészítő Bizottság megtárgyalta a beérkezett ajánlatokat, a 
csatolt jegyzőkönyvben foglaltak szerint meghozta javaslatát. 
 
A Kbt. 27.§ (5) bekezdése alapján … Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást 
kell alkalmazni. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szívesked-
jenek. 

 
 
Rétság, 2021. október 05. 
 
                                                                                                          Jámbor Lajos  
                                                                                                                jegyző 
                                                                                                            
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása:  

 
 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021(VII. 08) határozata a 
2021 Karbantartási terv 
 

3.  Jogszabályi háttér: a közbeszerzésekről szóló  2015. évi CXLIII. törvény 
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4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2021. (X. …) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rétság város karbantartási 
munkái (1-3 rész)” tárgyú közbeszerzés eredményhirdetéséről készített előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 

 
A „Rétság város karbantartási munkái (1-3. rész)” tárgyú - a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti - 
közbeszerzési eljárás során, a jelen döntési javaslatban és annak mellékletében foglalt írásbeli 
szakvélemény és indoklások figyelembevételével:  

I. Érvényes ajánlatot nyújtott be 

Mind a három rész vonatkozásában egyaránt. 

− Green-Goes Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.) 

− Swietelsky Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) 

− Keli-Bau Kft. (3135 Szécsényfelfalu, hrsz: 350/4.) 

Az érvényesség indoklása: Az ajánlattevők ajánlatai – mind három részre egyaránt – minden-
ben megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a vo-
natkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevők nem állnak az ajánlattételi felhívás-
ban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

II. Érvénytelen ajánlatot nyújtott be: 

Mind a három rész vonatkozásában egyaránt. 

− He-Do Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) 

Érvénytelenség indoklása:  

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - egyéb módon nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek - érvénytelen ajánlatot nyújtott be az alábbi indok miatt: 

– Ajánlattevő ajánlatában nem – a hiánypótlási lehetőség biztosítását követően sem - töltötte ki 
a „Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról” c. elektronikus űrlapot. 

− Dynamo-Road Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82.) 

Érvénytelenség indoklása: 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - egyéb módon nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
(Kbt. 71. § (8)-(9) bekezdés) meghatározott feltételeknek - érvénytelen ajánlatot nyújtott be az 
alábbi indok miatt: 

– Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt szakember felolvasó la-
pon megajánlott szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumait (nyilatkozat szakmai ta-
pasztalatról, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, iskolai végzettséget 
igazoló okirat másolata). A szakember az ajánlatban nem került megnevezésre, ennek okán 
a releváns dokumentumok hiánypótlás keretében már nem pótolhatók. 
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III. A „Rétság város karbantartási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás mind a 3 rész tekinteté-
ben eredményes. 

IV. A „Rétság város karbantartási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás mind a 3 része 
tekintetében a nyertes ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési 
szempont (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont: a legjobb ár-érték arány) alapján – a jelen dön-
tési javaslat mellékletét képező írásbeli szakvéleményben foglaltaknak megfelelően – a 
Green-Goes Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)  

Indoklás: A nyertes ajánlattevő érvényes ajánlata mind a három rész esetében a legjobb ár-
érték aránnyal rendelkező ajánlat, (a súlyszámmal korrigált legtöbb pontszámot kapta) az aján-
lattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott szempontok szerint. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a döntésről szóló értesítés 
megküldésére a közbeszerzési szakértő részére, valamint közbeszerzési dokumentációk sze-
rinti vállalkozási szerződések aláírására. 
 
Határidő: közbeszerzési szakértő értesítésére 2021.október 05., majd Kbt. szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 
 Jámbor Lajos 
 jegyző 
 


