




































   
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131 
E-mail: jegyzo@kismaros.hu 

 
 
Iktatószám: KIM/2166-12/2022 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
„Ajánlati felhívás a Kismaros belterület 1990, 2011 és 2033 helyrajzi számokon nyilvántartott 
utcákhoz tartozó járdaszakaszok felújítására” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 
eljárás során beérkezett ajánlatok bontásáról 
 

A bontás kezdési időpontja: 2022. május 3. (kedd) 10:00 óra 

A bontás helyszíne: Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége, 2623 Kismaros, 
Kossuth L. út 22. 

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig 4 db ajánlat érkezett. 

 
Ajánlatkérő képviselője megállapította, hogy az ajánlatokat e-mailben küldték meg. 
Ezt követően Ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat megnyitotta, és ismertette az alábbi adatokat: 

 
 

1. Ajánlattevő neve: Moha Brothers Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2600 Vác, Gödöllői út 4. 
Nettó egységár: 35.836.000,-Ft 
Bruttó egységára: 45.511.720,-Ft 

 
 

2. Ajánlattevő neve: PELASTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. K épület 
Nettó egységár: 29.200.000,-Ft 
Bruttó egységár: 37.084.000,-Ft 
 
 
3. Ajánlattevő neve: Sándoraszfalt Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82. 
Nettó egységár: 34.504.000,-Ft 
Bruttó egységár: 43.820.080,-Ft 
 
 
4. Ajánlattevő neve: OTYS ÚTTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2030 Érd, Bádogos utca 57. 
Nettó egységár: 27.840.000,-Ft 
Bruttó egységár: 35.356.800,-Ft 
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A bontási eljárás során ismertetett adatokon túlmenően Ajánlatkérő képviselője az ajánlatok 
érvényességét és tartalmát egyebekben nem vizsgálta. Ezt követően Ajánlatkérő képviselője a 
bontási eljárást befejezetté nyilvánította. 

Melléklet: Jelenléti ív (1 lap) 
 

K. m. f. 
 
A jegyzőkönyv hiteléül: 
 

…………………………………………… 
dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita 

jegyző 
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JELENLÉTI ÍV 

Kismaros Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által indított 

„Ajánlati felhívás a Kismaros belterület 1990, 2011 és 2033 helyrajzi számokon nyilvántartott 
utcákhoz tartozó járdaszakaszok felújítására” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 
eljárás során beérkezett ajánlatok bontásáról 

Ideje: 2022. május 3. (kedd) 10:00 óra 
Helyszín: Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége, 2623 Kismaros, Kossuth 
Lajos út 22. 
 
 

Képviselt szervezet neve Megjelent képviselő 
neve 

Képviselő aláírása 

Kismaros Község Önkormányzata dr. Timer-Bárkányi Beáta 
jegyző 

 

Kismaros Község Önkormányzata Huszák János 
településüzemeltetési 

munkatárs 

 

Kismaros Község Önkormányzata Buzásiné dr. Mohr Katalin 
jegyzői referens 

 

 

 



 
 

 

   
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131 
E-mail: jegyzo@kismaros.hu 

 
Iktatószám: KIM/2166-13/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
„Ajánlati felhívás a Kismaros belterület 1990, 2011 és 2033 helyrajzi számokon 

nyilvántartott utcákhoz tartozó járdaszakaszok felújítására” tárgyú közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzési eljárás során érkezett ajánlatok értékeléséről 

 
Készült: 2022. május 3. napján 10 óra 30 perckor a 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. szám 
alatt a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében  
 
Jelen vannak: Jelen jegyzőkönyvet aláírók 
 
Előzmények: Kismaros Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 
tárgyában 2022. április 15-én ajánlati felhívást tett közzé a Beszerzési Szabályzatának megfelelően, 
a fenti tárgyban. 
 
Az eljárás lefolytatásának menete: 
A KIM/2166-7/2022. számú ajánlati felhívás 2022. április 15-én került fel Kismaros község 
honlapjára. 
Kismaros Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le a 
fenti tárgyban. Az eljárás Kismaros Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján került 
lefolytatásra. 
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2022. május 2-án 8:00 óráig 4 darab ajánlat került 
benyújtásra az alábbiak szerint: 

 

I. 

Ajánlattevő neve: Moha Brothers Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlattevő székhelye: 2600 Vác, Gödöllői út 4. 
Az ajánlat értékelésre kerülő 
tartalmi elemei: 

szolgáltatás ellenértéke: nettó: 35.836.000,-Ft 
                                     bruttó: 45.511.720,-Ft 
benyújtott referenciák nem leigazoltak 

A bizottság a beérkezett, e-mailben benyújtott ajánlatot ellenőrizte és megállapította, hogy 
ajánlattevő részére hiánypótlási felhívás nem szükséges, felvilágosítás kérés nem szükséges. 

 

II. 
Ajánlattevő neve: PELASTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
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Ajánlattevő székhelye: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. K épület 
Az ajánlat értékelésre kerülő 
tartalmi elemei: 

szolgáltatás ellenértéke: nettó: 29.200.000,-Ft 
                                     bruttó: 37.084.000,-Ft 
benyújtott referenciák nem leigazoltak 

A bizottság a beérkezett, e-mailben benyújtott ajánlatot ellenőrizte és megállapította, hogy 
ajánlattevő részére hiánypótlási felhívás nem szükséges, felvilágosítás kérés nem szükséges. 

III. 
Ajánlattevő neve: Sándoraszfalt Útépítő Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
Ajánlattevő székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82. 
Az ajánlat értékelésre kerülő 
tartalmi elemei: 

szolgáltatás ellenértéke: nettó: 34.504.000,-Ft                                     
bruttó: 43.820.080,-Ft 
benyújtott referenciák leigazoltak 

A bizottság a beérkezett, e-mailben benyújtott ajánlatot ellenőrizte és megállapította, hogy 
ajánlattevő részére hiánypótlási felhívás nem szükséges, felvilágosítás kérés nem szükséges. 

 

IV. 
Ajánlattevő neve: OTYS ÚTTECHNIKA Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
Ajánlattevő székhelye: 2030 Érd, Bádogos utca 57. 
Az ajánlat értékelésre kerülő 
tartalmi elemei: 

szolgáltatás ellenértéke: nettó: 27.840.000,-Ft 
                                     bruttó: 35.356.800,-Ft 
benyújtott referenciák leigazoltak 

A bizottság a beérkezett, e-mailben benyújtott ajánlatot ellenőrizte és megállapította, hogy 
ajánlattevő részére hiánypótlási felhívás nem szükséges, felvilágosítás kérés nem szükséges. 
 
A benyújtott ajánlatok értékelése során az alábbiak kerültek megállapításra: 

 
I. számú Ajánlattevő: 

 Ajánlattevő ajánlata számítási hibát nem tartalmaz. 

 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmaz irreális ellenszolgáltatást. 

 Ajánlattevő megfelel az ajánlatkérésben meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Ajánlattevő becsatolta a bekért dokumentumokat. Nem szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban, azonban cégkivonatában nincs semmilyen végrehajtás, a „nullás” 
igazolást nyertessége esetén a szerződéskötés előtt becsatolja. Ajánlattevő határidőre 
teljesítette kérésünket, melyet Ajánlatkérő elfogad. 

 Ajánlattevő referencia-igazolásokat nem csatolt be, csupán referencia nyilatkozatot. 

 Összes pontszáma: 1 pont 

 A fentiek figyelembevételével Ajánlattevő ajánlatát javasolt érvényessé nyilvánítani. 

 

II. számú Ajánlattevő: 
 Ajánlattevő ajánlata számítási hibát nem tartalmaz. 
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 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmaz irreális ellenszolgáltatást. 

 Ajánlattevő megfelel az ajánlatkérésben meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Ajánlattevő becsatolta a bekért dokumentumokat. Nem szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban, azonban cégkivonatában nincs semmilyen végrehajtás, a „nullás” 
igazolást nyertessége esetén a szerződéskötés előtt becsatolja. Ajánlattevő határidőre 
teljesítette kérésünket, melyet Ajánlatkérő elfogad. 

 Ajánlattevő referencia-igazolásokat nem csatolt be, csupán referencia nyilatkozatot. 

 Összes pontszáma: 3 pont 

- A fentiek figyelembevételével Ajánlattevő ajánlatát javasolt érvényessé nyilvánítani. 

 

III. számú Ajánlattevő: 
 Ajánlattevő ajánlata számítási hibát nem tartalmaz. 

 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmaz irreális ellenszolgáltatást. 

 Ajánlattevő megfelel az ajánlatkérésben meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Ajánlattevő becsatolta a bekért dokumentumokat („nullás” igazolást is). Ajánlattevő 
határidőre teljesítette kérésünket, melyet Ajánlatkérő elfogad. 

 Ajánlattevő a kért referencia-igazolásokat becsatolta. 

 Összes pontszáma: 3 pont 

- A fentiek figyelembevételével Ajánlattevő ajánlatát javasolt érvényessé nyilvánítani. 

 

IV. számú Ajánlattevő: 
 Ajánlattevő ajánlata számítási hibát nem tartalmaz. 

 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmaz irreális ellenszolgáltatást. 

 Ajánlattevő megfelel az ajánlatkérésben meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Ajánlattevő becsatolta a bekért dokumentumokat. Ajánlattevő szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ajánlattevő határidőre teljesítette kérésünket, 
melyet Ajánlatkérő elfogad. 

 Ajánlattevő a kért referencia-igazolásokat becsatolta. 

 Összes pontszáma: 5 pont 

- A fentiek figyelembevételével Ajánlattevő ajánlatát javasolt érvényessé nyilvánítani. 

 
Az ajánlati felhívásban megadott értékelési szempont az összeségében legelőnyösebb 
ajánlat, mely alapján a legkedvezőbb ajánlatot az OTYS ÚTTECHNIKA Korlátolt 
Felelősségű Társaság Ajánlattevő nyújtotta be. 
 
Az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlattevő által megadott ajánlati ár a 
rendelkezésre álló 2022. évi költségvetésben erre elkülönített pénzügyi fedezetet jelentősen 
meghaladja, melyre tekintettel az Ajánlatkérőnek döntenie kell pótlólagos fedezet biztosításáról, 
vagy a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról. 

 
 



 4

A fentiek alapján a bizottság javasolja: 

 az eljárás eredménytelenné nyilvánítását, tekintettel arra, hogy az elnyert, 20.000.000 Ft 
támogatáson felül még 15.356.800,-Ft pótlólagos fedezetet kellene biztosítani; 

 a Támogatónál tájékoztatást kérni arról, hogy van-e lehetőség az érintett leaszfaltozásra 
kijelölt útszakaszok hosszának csökkentésére. 

Jelenlévők kijelentik, hogy a jegyzőkönyvet, annak elolvasását követően, jóváhagyólag aláírják. 

k.m.f. 
 

Bizottság Név Aláírás 

Jegyző dr. Timer-Bárkányi Beáta  
Településüzemeltetési 
munkatárs Huszák János  

Jegyzőkönyvvezető Buzásiné dr. Mohr Katalin  
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Határozati javaslat: 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve 
az „Ajánlati felhívás a Kismaros belterület 1990, 2011 és 2033 helyrajzi számokon 
nyilvántartott utcákhoz tartozó járdaszakaszok felújítására” tárgyú beszerzési eljárást jelen 
határozatával eredménytelenné nyilvánítja. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Támogatóval vegye fel a kapcsolatot az érintett leaszfaltozásra kijelölt 
útszakaszok hosszának csökkentése érdekében! 
 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2022. május 31. 

 
 


