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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. október 30. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi utak felújítása és 

gépbeszerzés Medgyesegyháza településen” elnevezésű pályázat közbeszerzési 

eljárásának ügyében 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Amint az ismeretes, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés Medgyesegyháza 

településen” elnevezésű projekt vonatkozásában. A projekt közbeszerzési eljárása megindult 

az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer-en (EKR) keresztül. 

2018. október 5. napján sor került a pályázat Kbt. 115. § szerinti „nyílt eljárás” elektronikus 

rendszeren keresztül történő bontására. Az eljárásra 3 ajánlat érkezett be, melyek tekintetében 

hiánypótlási felhívás került kiírásra. Erre csak két ajánlattevő válaszolt, azonban nem mindent 

csatoltak be hiánytalanul, így 2. körös hiánypótlás kiírására is sor került. Ennek beérkezését 

követően megkezdtük az ajánlatok bírálatát.   

Az egyik ajánlattevő a hiánypótlási felhívásra nem csatolta a dokumentumokat, így ajánlata a 

Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. A második ajánlattevő nem az EKR felületen 

közzétett műszaki tartalomra adott ajánlatot, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja 

alapján érvénytelen. A harmadik ajánlattevő által benyújtott igazolásából megállapítható, 

hogy nem felelt meg az alkalmassági követelményeknek, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. d) 

pontja alapján érvénytelen. 

Mivel az eljárásra csak érvénytelen ajánlat érkezett, így az eljárás a Kbt. 75. § (1) bek. b) 

pontja alapján eredménytelen. 

Javaslat: jelen eljárást Kbt. 115. § szerint folytattuk le és a benyújtott ajánlatokból 

látható, hogy eredményesen lefolytatható ez az eljárás (az eredménytelenség oka 

tulajdonképpen olyan vélhetően adminisztrációs hiba, amely a Kbt. alapján szabályosan 

nem javítható). Mivel a feltételek nagyon enyhék voltak (1 fő építészmérnökkel 

rendelkezzen, illetve ne legyen a bankszámláján 1 M Ft-ot és 30 napot meghaladó 

sorbanállás), így ezeken további enyhítését nem javaslunk, azaz javasoljuk az eljárást 

változatlan tartalommal újra kiírni a meghívott vállalkozói kör bővítésével. 



A javaslat elfogadása esetén a korábban elfogadott dokumentáció nem változik, csak a 

határidőket kell közösen aktualizálni és az eljárásokat újra el lehet indítani. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés Medgyesegyháza 

településen” elnevezésű projekt vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredménytelenségét. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy fenti projekt esetében a megismételt közbeszerzési 

eljárásban változatlan műszaki tartalommal és alkalmassági feltételekkel a Kbt. 115. § szerinti 

nyílt eljárás szabályait kívánja alkalmazni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 
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