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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
9-én 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Túri István, Forgó 

Istvánné Vas Ildikó képviselők. 
 
Távol van: Kiss Ferenc és Hajagos Antal képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Dr. Kovács Lóránd ügyvéd. 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (5) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 
 

1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a 
KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú projekttel 
kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás lezáró 
határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
128/2013. (IX. 09.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a 
KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú projekttel 
kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás lezáró 
határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
 

1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a 
KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú projekttel 
kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás lezáró 
határozatának elfogadása 

 
Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a mai 
Bíráló Bizottsági ülésen döntési javaslat született a kerékpárút kivitelezési 
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feladatainak elvégzésével kapcsolatban. Felkéri ügyvéd urat, hogy néhány szóval 
tájékoztassa a testület tagjait. 
 
Dr. Kovács Lóránd ügyvéd: A kerékpárút kivitelezésével kapcsolatos ajánlattételi 
felhívást 2013. július 4-én tette közzé az önkormányzat, melynek ajánlattételi 
határideje augusztus 13-a volt. Öt cég adott be ajánlatot, melyek a következők: 
Magas és Mélyépítő Kft. 174.922.014 Ft-os, a Mega-Sped Kft. 183.305.314 Ft-os, a 
Hornyák Út- és Mélyépítő Kft. 208.535.289 Ft-os, a Strabag Általános Építő Kft. 
217.414.118 Ft-os és az Út Épker Kft. 222.927.781 Ft-os ajánlatot tett. A 
rendelkezésre álló anyagi fedezet 188.713.019 Ft volt, melyet a bontáskor 
ismertettünk és ez után került sor az ajánlatok értékelésére. Két ajánlattevőnek a 
Magas és Mélyépítő Kft-nek valamint a Strabag Kft-nek augusztus 23-án hiánypótlás 
lett kiadva, valamint három ajánlattevő kapott augusztus 28-án felvilágosítás kérést, 
szakmai kérdésekben.  

A hiánypótlás beadási határideje szeptember 2-a volt, melynek a Strabag Kft. és a 
Magas és Mélyépítő Kft nem tett eleget, ugyanakkor a felvilágosítás kérést 
elfogadták. A Bíráló Bizottság szeptember 3-án értékelte az ajánlatokat, de nem volt 
egyértelműen megállapítható, hogy a Magas és Mélyépítő Kft. megkapta-e az 
augusztus 23-ai hiánypótlást.  

A Bíráló Bizottság ezért úgy döntött, hogy tájékoztatás kérést tesz közzé, hogy a 
cégek nyilatkozzanak, hogy az augusztus 23-ai hiánypótlást megkapták-e. A Magas 
és Mélyépítő Kft. visszaigazolta, hogy a hiánypótlást megkapta, a Strabag Kft. 
azonban csak azt igazolta vissza, hogy a tájékoztatás kérést megkapta. A 
tájékoztatás kérés olyan formában ment ki, hogy amennyiben nincs meg a 
visszaigazolás, a rendelkezésre álló anyag alapján lesznek elbírálva az ajánlatok. 
Ennek következtében a Bizottság úgy döntött, hogy miután ez a két cég a 
hiánypótlásnak nem tett eleget ajánlatuk érvénytelen.  

Érvényes ajánlata tehát Mega-Sped Kft-nek, a Hornyák Kft-nek és az Út Épker Kft-
nek volt, de a rendelkezésre álló fedezeten belül csak a Mega-Sped Kft. tett 
ajánlatot. Az értékelési szempont egyrészt a legalacsonyabb ajánlat volt, másrészt 
pedig, hogy a cégnek a beruházás alatt három főt, akik hátrányos helyzetű 
álláskeresők, teljes munkaidőben foglalkoztat. Mivel a Mega-Sped Kft. ajánlata volt a 
legkedvezőbb, a Bíráló Bizottság a következő döntési javaslatot terjeszti a képviselő-
testület elé.  

Figyelemmel arra, hogy a Mega-Sped Kft. ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a 
dokumentáció előírásainak és rendelkezésre álló fedezet mértékének megfelelő 
ajánlatot tett, a Bíráló Bizottság javasolja a Mega-Sped Kft. nyertesként történő 
kihirdetését. A közbeszerzés szerint lehetőség van egy második helyezett 
megjelölésére – abban az esetben, ha a nyertes cég bármilyen okból visszalépne – 
de ebben az esetben, fedezet hiány miatt új kiírást kell eszközölni. 
 
Pap Sándor polgármester: Megköszöni az ügyvéd úr tájékoztatását. Javasolja a 
képviselő-testületnek a kivitelezéssel kapcsolatos ajánlatok elbírálásról készült 
összegzés elfogadását a melléklet szerint.  
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
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129/2013. (IX. 09.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” 
 című projekt kivitelezésével kapcsolatos ajánlatok elbírálásról 
készült összegzés elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című projekt kivitelezésével kapcsolatos ajánlatok 
elbírálásáról készült összegzést a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

Melléklet a 129/2013. (IX. 09.) Kt. határozathoz 
 

 
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
 
 Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

A KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú, „Kerékpárút hálózat fejlesztése 
Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén.” tárgyú projekt keretében a 44. sz. főút melletti 
kerékpárút hálózati szakasz Nyárlőrinc, 44 sz. főút 16+190,68-22+530,98 km szelvények 
közötti kiépítése. 

 
A projekt a 44 sz. főút 16+090,68-22+530,98 km sz. közötti szakaszán a 
szelvényezés szerinti jobb oldalon kerékpárút megvalósítását tartalmazza a 44 sz. 
főút mellett kialakításra kerülő kerékpárút-hálózat részeként. A kerékpárút a meglévő 
terepből kiemelésre került a jobb vízelvezetés érdekében. A kerékpárút 
koronaszélessége 3,25 m, a burkolatszélesség 2,25 m. A vízelvezetés a teljes 
hosszon szikkasztással történik, részben a 44 sz. főúttal közös szikkasztóárokban. A 
kerékpárút aszfaltburkolattal kerül kiépítésre, a padka kialakítása földanyaggal, tetején 
10 cm vtg. mészkő zúzalék építéssel történik. A projekt megvalósítása során 
megtörténik a kerékpárút közvetlen környezetének rendezése, illetve a zöldfelületek 
kialakítása humuszterítés után részben füvesítéssel, részben fák és cserjék 
ültetésével. 
A projekt megvalósításával 14.450 m2 kerékpárút burkolat valósul meg, melyhez az 
alábbi munkák elvégzése szükséges: 
- A terület előkészítése, melynek keretében kivágásra kerülnek a kivitelezést 

akadályozó fák és bokrok, továbbá letermelésre kerül a humuszos, töltésépítésre 
alkalmatlan 9157 m3  mennyiségű felső talajréteg.  

- A alépítményi munkák keretében kitermelésre kerül 3870 m3 föld, mely 
töltésépítésre felhasználásra kerül, kiegészítve 4991 m3 anyagnyerőhelyről 
beszállított földdel. 

 Az alépítménybe beépítésre kerül még 2297 m3 homokos kavics fagyvédő réteg 
és 2297 m3 FZKA útalap. 
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- A felépítményi munkák keretében megvalósul 14958 m3 felületen  3 cm 
vastagságban a kötőréteg, illetve a kopóréteg építése. 

- Befejező munkaként feltöltésre kerül az útpadka, kialakításra kerül 11437 m 
szikkasztóárok. 

Felfestésre kerülnek a burkolatjelek, kihelyezésre kerül 74 db KRESZ tábla. 
Megépül 15 db kerékpártároló, rendezésre kerül a kerékpárút környezete 12708 
m2 területen, mely terület füvesítésre kerül a rézsűkkel  együtt, a korábban 
kitermelt humusz felhasználásával. 
Elültetésre kerül az előkészítő munkák során kitermelt fák és cserjék pótlására 300 
db fa és 1200 db cserje. A kivitelezés mellett a közbeszerzésnek tárgyát képezi az 
építési tevékenység elvégzéséhez szükséges kivitelezési kiegészítő 
dokumentáció, illetve annak részeként kivitelezési részletterv elkészítése, ill. 
elkészíttetésére! 

Az ajánlatnak ki kell térnie az építési engedélyben hivatkozott kezelői, üzemeltetői 
előírások elvégzéséhez szükséges költségek fedezetére is. 

 
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:  
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 2013. július 08., KÉ-11517/2013 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra: 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  
 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 5 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és 
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei 
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
 

1. MEGA – SPED Kft. 
6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 
 
Az ajánlattevő a felvilágosítás kérésre a választ megadta, a teljesítésre alkalmas, ajánlata 
megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. 

 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 183.305.314,- Ft 

Az ajánlattevő vállalja-e a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerve 
által hátrányos helyzetű álláskeresőként nyilvántartott 
legalább három személy teljes munkaidőben, 
munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a 
kivitelezés teljes időtartama alatt. 

 

 

 

igen 
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2. Hornyák Út és Mélyépítő Kft. 
2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59. 
 
Az ajánlattevő a felvilágosítás kérésre a választ megadta, a teljesítésre alkalmas, ajánlata 
megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 208.535.289,- Ft 

Az ajánlattevő vállalja-e a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerve 
által hátrányos helyzetű álláskeresőként nyilvántartott 
legalább három személy teljes munkaidőben, 
munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a 
kivitelezés teljes időtartama alatt. 

 

 

 

igen 

 
3. ÚT – ÉP – Ker 97 Kft. 
1078 Budapest, Rottenbiller u. 44. 
 
Az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció 
előírásainak. 
 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 222.927.781,- Ft 

Az ajánlattevő vállalja-e a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerve 
által hátrányos helyzetű álláskeresőként nyilvántartott 
legalább három személy teljes munkaidőben, 
munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a 
kivitelezés teljes időtartama alatt. 

 

 

 

igen 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): táblázat az összegezés végén 
 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 

adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 
 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a 
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok 
közötti pontszámot: 

 

Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az 

ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) adja, 

a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A legjobb/A 

vizsgált * (10-1) + 1 

A második részszempont tekintetében amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy 
vállalja, 10 pontot kap, amennyiben ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja, 1 
pontot kap. 
 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 

1. Magas és Mélyépítő Kft. 
6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 

 
Az ajánlattevő a hiánypótlásnak nem tett eleget, ajánlatának az alábbi hibái vannak: 
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1. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P/1. 
alpontjában ajánlatkérő előírta, Ajánlattevő 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti valamennyi számlavezető pénzügyi intézményi 
nyilatkozatának csatolása szükséges eredeti vagy másolati példányban az alábbi 
minimális tartalommal: 
a. bankszámla száma,  
b. számlanyitás dátuma, 
c. volt-e az eljárást megindító felhívás feladásától (2013.07.04.) visszafelé 

számított kettő évben ajánlattevő számláján 15 napot meghaladó sorban álló 
tétel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 
 (Sorbanállás kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. 

pontjában meghatározott fogalmat érti.) 
 
Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban meghatározott 
követelményeknek. Ajánlattevő a www.e-cegjegyzek.hu oldalról ingyenesen letölthető 
cégkivonata szerint 2 pénzintézetnél összesen 3 bankszámlával rendelkezik. Ezzel 
szemben az ajánlatban csupán egy pénzintézet nyilatkozatát csatolta, így ajánlattevő 
alkalmassága nem állapítható meg. Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 63. 
§ (3) bekezdése alapján a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel 
érvénytelen. 

 
2. Strabag Általános Építő Kft. 

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark – D épület) 
 
 Az ajánlattevő a hiánypótlásnak nem tett eleget, ajánlatának az alábbi hibái vannak: 
 

1. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1. 
alpontjában ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerinti igazolását a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített és átadás-átvétellel lezárult 
építési beruházásainak ismertetéséről, amely tartalmazza legalább az 
ellenszolgáltatás nettó összegét (a saját teljesítés értéke, vagy %-os aránya) 
teljesítés idejét (év, hónap, nap megjelölésével) és helyét, a szerződést kötő másik 
fél megnevezését (név, cím, kapcsolattartó neve, telefonszám), a szerződés tárgyát 
(a megépített létesítmény megnevezése, az elvégzett munkák felsorolása, a 
megépített nyomvonal hossza), nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően történt-e, továbbá minden olyan adatot, amely 
alapján ajánlattevő alkalmassága megállapítható. 

 
Az ajánlat 43. oldalán csatolt korábbi teljesítésekről szóló cégszerű nyilatkozat és a 
44. oldalon csatolt referenciaigazolás között ellentmondás van az ellenszolgáltatás 
összege vonatkozásában. Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 63. § (3) 
bekezdése alapján a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel érvénytelen. 

 
2. Az eljárást megindító felhívás V.4.1) pontjában ajánlatkérő előírta, hogy az 

elektronikus formában benyújtott ajánlati példánnyal kapcsolatban ajánlattevő 
csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát atekintetben, hogy az ajánlat elektronikus 
formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

 
Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban meghatározott 
követelményeknek. Ajánlattevő nem csatolt arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az 
ajánlatának elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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példánnyal megegyezik. Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 63. § (3) 
bekezdése alapján a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel érvénytelen. 
 

3. Az eljárást megindító felhívás V.4.9) pontjában ajánlatkérő előírta, hogy a munkák 

ütemezésére vonatkozó – az ajánlati dokumentációban megadott szempontok 

szerint kidolgozott és az elvégzendő munkákat tartalmazó - részletes ütemtervet 

kell készíteni és az ajánlathoz csatolni, többek között a munkakezdési, kivitelezési 

és befejezési határidők megadásával, egyértelműen meghatározva a kivitelezési 

időtartamot, amelyekbe a technológiai időszükségletek, a pihenő-, munkaszüneti, és 

ünnepnapok, valamint a munkakezdés és befejezés napja is beletartoznak. 

 

Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban meghatározott 
követelményeknek. Ajánlattevő ajánlatában részletes ütemtervet nem csatolt. 
Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a Kbt. 74. § 
(1) bekezdés e) pontjára figyelemmel érvénytelen. 

 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

1. MEGA – SPED Kft. 
6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. 

 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 183.305.314,- Ft 

Az ajánlattevő vállalja-e a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerve 
által hátrányos helyzetű álláskeresőként nyilvántartott 
legalább három személy teljes munkaidőben, 
munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a 
kivitelezés teljes időtartama alatt. 

 

 

 

igen 

 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak és 
ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő ajánlatot tett. 

 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
1. Szakfelügyelet 
2. Közmű építése 
3. Fásítás, füvesítés 
4. ERD készítése 
5. Ideiglenes és végeleges forgalomtechnika 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az 
a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 
működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
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14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik:  
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
 2013. szeptember 10. 
 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2013. szeptember 19. 

 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. szeptember 09. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. szeptember 09. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
21. * Az összegezés javításának indoka: 
22. * Az összegezés javításának időpontja: 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 
24.* Egyéb információk: 
 
   Az ajánlattevő neve: 

MEGA – SPED Kft. 
Az ajánlattevő neve: 

Hornyák Út és 
Mélyépítő Kft. 

 

Az ajánlattevő 
neve: 

ÚT – ÉP – Ker 97 
Kft. 

 Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 
részszempontok 
súlyszámai (adott 

esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

 
Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

1. Egyösszegű 
ajánlati ár (nettó 
HUF) 

50 10 500 8,92 446 8,38 419 

2. Az ajánlattevő 
vállalja-e a Bács-
Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
munkaügyi 
szakigazgatási 
szerve által hátrányos 
helyzetű 
álláskeresőként 
nyilvántartott legalább 
három személy 
teljes munkaidőben, 
munkaviszony 
keretében történő 
foglalkoztatását a 
kivitelezés teljes 

időtartama alatt. 

5 10 50 10 50 10 50 

 A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  550 496 469 
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A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 

*** 
 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az összegzés 
elfogadása után a kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás lezáró 
határozatának melléklet szerinti elfogadását.  
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
130/2013. (IX. 09.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című,  
a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú projekttel  
kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás lezáró 
határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 
azonosító számú projekt kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt 
közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság által javasolt és a 
polgármester által hozott lezáró határozatot a melléklet szerint 
elfogadja. 

Felelős: Pa Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 130/2013. (IX. 09.) Kt. határozathoz 

 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen 
a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító 
számú projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt 
ajánlattételi felhívás tárgyában az eljárást befejező alábbi 
 

l e z á r ó  h a t á r o z a t o t  
 

hozom: 
 
Az eljárás nyertese a MEGA-SPED Kft. így az ajánlati felhívásban meghatározott 
szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó MEGA-SPED Kft-
t ( székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.) bízzuk meg. 
 
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
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elő, és az ajánlattevőket – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Fejlesztési Igazgatóság Közreműködő Szervezetét - a határozat tartalmáról 
értesíteni szíveskedjen. 
 

I n d o k o l á s  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított „Kerékpárút-hálózat fejlesztése 
Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 
azonosító számú projekttel kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére irányuló 
szolgáltató kiválasztása tárgyában. 
 
Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben került közzétételre és az 
ajánlattételi határidőig 2013. 09. 02-án 10 óráig 5 ajánlattevő nyújtott be 
ajánlatot. 
 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek 5 ajánlattevő eleget tett, így 
ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
Az ajánlattevők megajánlásait a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az 
érvényes ajánlatok részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek az 
alábbi ajánlattevő minősült:  
 
MEGA-SPED Kft. ( székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki hely 118. sz.) 
 
„Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló 
Bizottság szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 
ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő és egyben legalacsonyabb összegű – 
183.305.314,- Ft + ÁFA - ajánlatot adó MEGA-SPED Kft-t (székhely: 6000 
Kecskemét, Szolnoki hely 118.) bízza meg. 
 

*** 
 
Pap Sándor polgármester: Fentiek alapján javasolja a képviselő-testületnek a 
kivitelezési feladatok elvégzésére a MEGA-SPED Kft-vel a szerződés megkötését a 
határozat-tervezet szerint. Felelős: Pap Sándor polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
131/2013. (IX. 09.) Kt. határozat 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, 
projekttel kapcsolatos szerződés megkötése a MEGA-SPED Kft-vel 
kivitelezési feladatok elvégzésére 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. 
főút mentén” című projekt megvalósításához a kivitelezési 
feladatok elvégzésére a MEGA-SPED Kft-vel szerződést 
köt. 

2.) A MEGA-SPED Kft-t a kivitelezési és tervezési feladtok 
elvégzéséért 183.305.314,- Ft + ÁFA – összesen 
232.797.749,- Ft - díjazás illeti meg. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor 
polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

 
 

Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester             jegyző 

 


