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Előterjesztés a „Zöld város kialakítása 3” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 

Összefoglaló 

1. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott JT Infotéka Kft. (továbbiakban 

megbízott) képviseletében dr. Simon Piroska felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

2021. április 14. napján Ajánlatkérő megbízásából nevezett tárgyban közbeszerzési eljárást 

indított részajánlattétel biztosítása mellett az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren 

(továbbiakban: EKR) keresztül. 

2. Az ajánlattételi határidőn belül (2021. április 30. 11:00 óra) az 1. részben három, a 2. 

részben 4 ajánlattevő nyújtott be a bontási jegyzőkönyvben feltüntetett tartalommal, amelyek 

az EKR-ből letöltésre kerültek és elektronikus formában továbbításra kerültek a bizottsági tagok 

részére. 

Az aiánlatok bírálata 

l. A bíráló bizottság tagjai a Kbt. 27. (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a benyújtott 

ajánlatok bírálatát elvégezték és a 2021.06.18. napján megtartott bíráló bizottsági ülésen 

megállapították az alábbiakat: 

1. rész: Városi piac fejlesztése 

 

1. A 2021.06.03. napján tartott bíráló bizottsági ülésen a bíráló bizottsági tagok egyhangú írásbeli 

szakvéleménye alapján a Döntéshozó 2021.06.03. napján hozott Közbenső döntési határozatában 

az alábbi ajánlatokat érvénytelennek minősítette: 

a) az Építő Szolgáltató Betéti Társaság (6525 Hercegszántó Kossuth Lajos utca 62.) ajánlattevő 

ajánlata;   

b) a Ponty-Poronty Kft.  (6500 Baja Erdész utca 6.) ajánlattevő ajánlata;  

 

c) a PÜSPÖKI ÉPÍTŐIPARI Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas Tompa utca 

4.) ajánlattevő ajánlata.   

 

I. DÖNTÉSI JAVASLAT: 

 

Bíráló Bizottság tagjai egyhangúan javasolják a Döntéshozónak: 

az 1. részben lefolytatott közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek  a Kbt. 75. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy  kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be 

az ajánlattevők. 

2. rész Park és tó kialakítása 

 

1. A 2021.06.03. napján tartott bíráló bizottsági ülésen készült - a  bíráló bizottsági tagok 

egyhangú-  írásbeli szakvéleménye alapján a Döntéshozó a 2021.06.03. napján hozott Közbenső 

döntési határozatában az alábbi ajánlatokat érvénytelennek minősítette: 
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a) az Építő Szolgáltató Betéti Társaság (6525 Hercegszántó Kossuth Lajos utca 62.) ajánlattevő 

ajánlata;   

b) a Ponty-Poronty Kft.  (6500 Baja Erdész utca 6.) ajánlattevő ajánlata. 

 

2. Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott nyilatkozatok vizsgálata 

 

a) Ajánlatkérő köteles   a Kbt. 69. § (4) szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 

megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt – 

a Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  -t –felkérni az 

alkalmassági követelmények a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. 

 

b) Ajánlatkérő 2021. 06.07. napján az Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.  -t felkérte a Kbt. 69. § (4) szerint az alkalmassági követelmények a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. 

 

c)  Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft a megadott határidőn belül 

benyújtotta a nyilatkozatait, amelyet a bíráló bizottság tagjai egyhangúan elfogadtak. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok vonatkozásában a benyújtott iratai formailag és 

tartalmilag is megfelelnek az Ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített 

követelményeknek.  

 

3. Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő neve, székhelye: 

 

Everling Városépítő, Építőipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   

2117 Isaszeg Aulich utca 3. 

Az ajánlat összpontszáma: 1 000,00 

 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya 

alatt; 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 

követelmények mindegyikének; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő 

tartalommal eleget tett; 

- Érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

 

4. Pénzügyi fedezet 

A legkedvezőbb ajánlatot tevő Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  

nettó ajánlati ára: 86 251 302 Ft. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet nettó 66 809 

000 forint.  Ajánlatkérő a hiányzó fedezet biztosításra többlettámogatási igényt nyújtott be a 

Támogató Szervezet részére.  
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II. DÖNTÉSI JAVASLAT: 

Bíráló Bizottság tagjai  egyhangúan javasolják Döntéshozónak: 

a) az Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  ajánlattevő ajánlatát 

minősítse érvényesnek; 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló 

elektronikus nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a felhívásban előírt 

kizáró ok hatálya alatt; 

-Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt 

alkalmassági követelmények mindegyikének; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő 

tartalommal eleget tett; 

 

b) a PÜSPÖKI ÉPÍTŐIPARI Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát minősítse 

érvényesnek; 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló 

elektronikus nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a felhívásban előírt 

kizáró ok hatálya alatt; 

-Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt 

alkalmassági követelmények mindegyikének; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő 

tartalommal eleget tett; 

 

szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetében 

 

c) a jelen közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek; 

 

d) az  Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  -t hirdesse ki 

nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy ajánlata érvényes, mert formailag és tartalmilag 

is megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 

valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontokat; 

e) a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő megjelölésére nem kerülhet sor.  

 

vagy 

 

a jelen közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 53.§ (6) bekezdés alapján. 

Jánoshalma, 2021. június 23. 

 

Határozati javaslat: 

I. Jánoshalma Városi Önkormányzata (6440 Jánoshalma, 

Béke tér 1.), mint ajánlatkérő által indított „Zöld város 

kialakítása 3” tárgyú, a Kbt. 112.  (1) bekezdés b) pontja 



5 

 

alapján lebonyolított nemzeti nyílt közbeszerzési 

eljárásban, a bírálóbizottság szakvéleménye alapján 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

határozatával dönt arról, hogy az 1. részben lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredménytelen  a Kbt. 75. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy  

kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be az 

ajánlattevők 

 

 

II.   Jánoshalma Városi Önkormányzata (6440 Jánoshalma,  

Béke tér     1.), mint ajánlatkérő által indított „Zöld város 

kialakítása 3” tárgyú, a Kbt. 112.  (1) bekezdés b) pontja 

alapján lebonyolított nemzeti nyílt közbeszerzési 

eljárásban, a bírálóbizottság szakvéleménye alapján 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

határozatával dönt arról, hogy a 2. részben lefolytatott 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

1)    az Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel 

arra, hogy az 

 Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok, igazolások és az 

ajánlatkérő által a rendelkezésre álló elektronikus 

nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a 

felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

 Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és igazolások 

alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 

követelmények mindegyikének; 

 Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének 

megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 

tett; 

2) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. tv. 112. § (1) 

bekezdés b) pontja szerint lebonyolított jelen 

közbeszerzési eljárás eredményes; 

3) Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. ajánlattevő a nyertes ajánlattevő, -

tekintettel arra, hogy az ajánlata érvényes, formailag és 

tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és 

dokumentumokban rögzített követelményeknek, valamint 

ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt- akivel a 

szerződés megköthető. 
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4) Felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert a Everling 

Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft-vel, mint nyertes ajánlattevővel a szerződés 

megkötésére és biztosítja az ehhez szükséges többlet 

pénzügyi fedezetet 19 442 302,-Ft +Áfa összegben. 

5) A Képviselő -Testület úgy dönt, hogy a szükséges többlet 

pénzügyi fedezet biztosítása érdekében többletköltség 

igényt nyújt be a Támogató felé a projekt teljeskörű 

megvalósításához hiányzó 19 442 302,-+ Áfa összeg 

vonatkozásában.  

A Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a többletigény benyújtásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2021.10.30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester
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