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A Képviselő-testület 2022. január 26-i ülésére 

 
Tárgy: Az „Önkormányzati útfejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlat 
érvénytelenségének megállapítása  
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 243/2021. (XII. 15.) számú 
határozatával „Önkormányzati útfejlesztés” tárgyban közbeszerzési eljárást indított.  
 
A Justitia Tanácsadó Kft. (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 34. fszt. 1., képviseli: dr. Palotai 
Péter ügyvezető) által elkészített ajánlattételi felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 115. §. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezte. A 
határozatnak megfelelően a felhívás az alábbi cégeknek került megküldésre:  

• Mélyép-Kontakt Kft. 
(székhely: 5137 Jászkisér, Kossuth Lajos út 11., képviseli: Miskolczi Tibor ügyvezető), 
• TRANS-MOTORS Kft.  
(székhely: 2111 Szada, Kossuth L. út 18/a., képviseli: Oroszi Péter ügyvezető), 
• MiraBer Bt.  
(székhely: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviseli: Mira-Berczeli Krisztina ügyvezető)  
•  MONOVIA Bt.  
(székhely: 1021 Budapest, Üdülő u. 19/B., képviseli: Toman Péter ügyvezető), 
•  NÉ & PA Kft.  
(székhely: 2635 Vámosmikola, Alkotmány u. 20., képviseli: Papi Zoltán ügyvezető). 
 

A Képviselő-testület a beruházásra legfeljebb nettó 164 199 257 Ft +Áfa, azaz bruttó 
208 533 056 Ft fedezetet biztosított, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartotta magának azt a 
jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
A felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőre mind az öt cég küldött ajánlatot. Az ajánlatok 
bontása 2022. január 10-én az EKR rendszerben megtörtént. (1.sz. melléklet)  
 
A bontást és a részletes átvizsgálást követően hiánypótlási felhívás került megküldésre a 
Mélyép-Kontakt Kft.-nek a 3. rész tekintetében (2. sz. melléklet) 2022. január 18. napja 12 órai 
határidővel. A megadott határidőre a hiánypótlási felhívásnak a Mélyép-Kontakt Kft. nem tett 
eleget. 
 
A Bíráló Bizottság 2022. január 20. napján 11. órakor megtartott ülésén (3. számú melléklet) 
megállapította, hogy a 3. rész tekintetében a Mélyép-Kontakt Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.  
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A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ajánlat érvénytelenségét a fentiek 
szerint állapítsa meg.  
 
A Bírálóbizottság javasolja továbbá megállapítani, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része 
vonatkozásában az értékelési részszempontokra figyelemmel a második legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot benyújtó, vagyis a Trans-Motors Kft. (2111 Szada, Kossuth L. utca 18/a.) ajánlattevő 
által benyújtott ajánlatot bírálja el. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az összes beérkezett ajánlat az Önkormányzat által 
biztosított fedezeten felüli, így az eljárás eredményéről való döntésre és a többlet fedezetek 
biztosítására a 2022. február 16. napi Képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének tárgyalásával egyidejűleg kerülhet sor. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az ajánlatok 
érvényességére, érvénytelenségére illetve az eljárás eredményére vonatkozó ajánlatkérői 
döntést a képviselő-testület hozza meg a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembe vételével, 
amely Bíráló Bizottsági javaslatot a polgármester terjeszt a testület elé. A képviselő-testületnek 
a Kbt. 27. § (5) bekezdésének megfelelően név szerinti szavazáson kell döntenie. A képviselő-
testület a Bíráló Bizottság javaslatától eltérő döntést is hozhat, de azt köteles írásban 
megindokolni.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsa Város 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által indított „Önkormányzati útfejlesztés” tárgyú, 
Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban, ajánlat érvénytelenségéről a következő 
közbenső döntést hozza. 

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, mint Döntéshozók a 
Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítják a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része 
vonatkozásában, hogy a Mélyép-Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság (5137 Jászkisér, 
Kossuth Lajos út 11.) ajánlattevő ajánlata - a Bírálóbizottsági jegyzőkönyvben kifejtett 
indokok alapján - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

A Képviselő-testület tagjai megállapítják továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része 
vonatkozásában, hogy az értékelési részszempontokra figyelemmel a második legjobb ár-
érték arányú ajánlatot benyújtó, vagyis a Trans-Motors Kft. (2111 Szada, Kossuth L. utca 
18/a.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatot bírálják el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel,  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazást kell alkalmazni.” 
 
Kistarcsa, 2022. január 21. 
 

Juhász István 
polgármester 


