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Készítette: Manczúrné Dékány Bernadett ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 24. napján tartandó rendkívüli 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 Önök előtt, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által elnyert VP6-

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

településen” elnevezésű projekt vonatkozásában indított 1. közbeszerzési eljárást – mivel az 

eljárásra csak érvénytelen ajánlat érkezett – a Képviselő-testület 253/2018. (X.30.) Kt. 

határozatával eredménytelennek nyilvánította.  

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a fenti projekt esetében a Kbt. 115. § szerinti nyílt 

eljárás szabályait alkalmazva új eljárást indít, változatlan műszaki tartalommal és 

alkalmassági feltételekkel. 

2018. december 13. napján sor került a pályázat Kbt. 115. § szerinti 2. „nyílt eljárás” 

elektronikus rendszeren keresztül történő bontására. Az eljárásra az ajánlattételi határidő 

lejártáig 2 ajánlat érkezett be. Az ajánlatok elbírálásának alapja a legjobb ár-érték arány (Kbt. 

76. § (2) c) értékelési szempont volt. 

Az ajánlatok bontásakor megállapítható volt, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

esetén is a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet az eljárás eredményes lezárását NEM 

biztosítja. 

 

A beérkezett ajánlatok a következők voltak: 

 

Ajánlattevő neve: 

BÓLEM Építőipari Kft. 

Székhelye: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3 

Nettó ajánlati ár (HUF): 98 953 095 Ft 

Teljesítési határidő (nap): 179 

Vállalt jótállási idő (hónap): 13 

 

Ajánlattevő neve: 

Fehér és Fehér Útépítő Kft. 

Székhelye: 5900 Orosháza Szőlő Körút 9 

Nettó ajánlati ár (HUF): 116 399 251 Ft 

Teljesítési határidő (nap): 90 

Vállalt jótállási idő (hónap): 12 

 

 



 

A bontási eljárást követően a Bíráló Bizottság megállapította, hogy valamennyi végleges 

ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét (a rendelkezésre álló 

keretösszeg az eljárásban: 75 916 367 HUF), ezért élve a Kbt. 70. § (1) bekezdés által 

biztosított lehetőséggel az ajánlatok bírálata nélkül javasolja az eljárást eredménytelennek 

nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja 

szerint „Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a – (4) bekezdésben 

foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 

szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.” 

A két eredménytelen eljárást követően az Önkormányzat megvizsgálta annak lehetőségét, 

hogy a projektre vonatkozóan új eljárást írjon ki, csökkentett műszaki tartalommal. Ám ennek 

a lehetőségnek az engedélyeztetési időtartama a Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság 

felé jelentős kockázatot jelentene a projekt sikeres megvalósításában, ezért a Képviselő-

testületnek a közbeszerzési eljárás 3. alkalommal történő közzétételét javasoljuk a Kbt. 113. § 

alapján, változatlan műszaki tartalommal, a meghívandó ajánlattevők körét regionálisról 

országosra kibővítve!  

 

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

alábbi határozati javaslatok elfogadására. 

 

I. 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 2. közbeszerzési eljárás 

eredménytelenségét. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

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

Medgyesegyháza településen” elnevezésű projekt vonatkozásában újabb közbeszerzési 

eljárást indít változatlan műszaki tartalommal és alkalmassági feltételekkel, a Kbt. 113. § 

szerint. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az eljárás eredményessége érdekében a 

meghívandó ajánlattevők körét országosra kívánja bővíteni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. január 23. 

 

 



 

 

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 


