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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2022. július 12-i ülésére: 

Döntés a TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00031 azonosítószámú projekttel kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás eredményéről  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló „Petőfi - 

Arany - Jókai utca mentén a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése” című, TOP-2.1.3-16-KO1-

2021-00031 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan a kivitelező gazdasági társaság 

kiválasztására a „Mogyorósbánya csapadékvíz elvezetés korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás lefolytatásra került. 

 

Az ajánlattételi határidőig három gazdasági társaság [SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 

Budapest, Mészáros utca 13.); C-Sped 84 Kft. (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.); 4-ÉPV 

Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2534 Tát, Törökvész utca 29. 1767.)] nyújtott be 

ajánlatot. 

 

A benyújtott ajánlatok vizsgálata után szükséges volt a benyújtott költségvetések számítási 

hibák javítására való felkérésre és az egyik alkalmassági követelményre benyújtott 

dokumentumok tisztázása érdekében hiánypótlási felhívásra.  

 

Ajánlattevő megnevezése Értékelési részszempont 

Ajánlattevő 

általi 

megajánlás: 

Ajánlatkérő 

által 

megállapított 

megajánlás:  

SWIETELSKY 

Magyarország Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Teljes nettó vállalkozói díj 

(a teljes építési beruházásra 

vonatkozó, - általános 

forgalmi adó nélkül számított 

- vállalkozói díj HUF-ban 

kifejezve): 

186 822 030,- 

Forint 

186 824 922,- 

Forint 

C-Sped 84 Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Teljes nettó vállalkozói díj 

(a teljes építési beruházásra 

vonatkozó, - általános 

forgalmi adó nélkül számított 

- vállalkozói díj HUF-ban 

kifejezve): 

118 999 483,- 

Forint 

119 001 413,- 

Forint 

4-ÉPV Építőipari 

Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

Teljes nettó vállalkozói díj 

(a teljes építési beruházásra 

vonatkozó, - általános 

forgalmi adó nélkül számított 

- vállalkozói díj HUF-ban 

kifejezve): 

130 198 410,- 

Forint 

151 359 570,- 

Forint 



Az érintett ajánlattevők a számítási hiba javítását határidőben elvégezték, valamint a kért 

dokumentumokat határidőben benyújtották. 

 

 

A benyújtott dokumentumok vizsgálata során megállapítást nyert, hogy: 

- SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő által benyújtott 

szakember szakmai önéletrajza hiánypótlás teljesítése után sem felel meg a hiánypótlási 

felhívásban előírtaknak, azaz nem állapítható meg egyértelműen, hogy a szakember 

rendelkezik 36 hónap MV-É jogosultság birtokában végzett szakmai tapasztalattal, melyre 

való tekintettel ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 

minősül, az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve 

az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Továbbiakban a SWIETELSKY 

Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata nem került értékelésre és 

bírálatra az eljárás további szakaszaiban.  

 

- C-Sped 84 Korlátolt Felelősségű Társaság és a 4-ÉPV Építőipari Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. ajánlattevők a számítási hiba javítása és hiánypótlási kötelezettségüknek 

maradéktalanul eleget tettek. 

 

 

 

A közbeszerzési eljárás során a legjobb ár-érték arányt benyújtó ajánlatot a C-Sped 84 

Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.) ajánlattevő 

nyújtotta be.  

 

 

 

 

A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján értékelt ajánlat bírálata: 

 

1.) Ajánlatkérő C-Sped 84 Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Petőfi Sándor 

utca 9.) ajánlattevő benyújtott ajánlatát elbírálta a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdés alapján, 

melynek keretében nem került a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlási felhívásra. 

 

 

2.) Ajánlatkérő az ajánlat bírálata során megállapította, hogy a C-Sped 84 Korlátolt 

Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.)  ajánlattevő nem áll a 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt, a kizáró okok hatálya alá nem 

tartozását, illetve az alkalmassági követelményeknek való megfelelését megfelelően igazolta, 

továbbá, hogy az ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek így ajánlata érvényesnek minősül, valamint 

ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárásban rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének. 
 

 

 

 

 

 

 



A bírálóbizottság döntési javaslata a Döntéshozó képviselő-testület felé: 

 

1.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó a tárgyi közbeszerzési eljárást nyilvánítsa 

eredményesnek. 

 

 

2.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó az alábbi ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa 

érvényessé: 

 

A Bíráló Bizottság javasolja, hogy Döntéshozó a C-Sped 84 Korlátolt Felelősségű Társaság 

(2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatát nyilvánítsa 

érvényesnek, tekintettel arra, hogy az megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá ajánlattevő a kizáró okok hatálya alá 

nem tartozását és az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését a felhívásban 

meghatározott módon, annak megfelelően igazolta.  

 

 

3.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó az alábbi ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési 

eljárás nyertesének megnevezni, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be a legjobb-ár 

érték arányt tartalmazó ajánlatot: 

 

A C-Sped 84 Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.) 

ajánlattevő által benyújtott érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb-ár érték arányú 

megajánlásokat. 

 

 

4.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó az alábbi ajánlattevő ajánlatait nyilvánítsa 

érvénytelenné: 

 

A Bíráló Bizottság javasolja, hogy Döntéshozó a SWIETELSKY Magyarország Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) ajánlattevő által benyújtott 

ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az ajánlat 

egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő 

által előírt formai követelményeit. 

 

 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatot fogadja el:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…./2022. (VII. 12.) határozat 

 

Döntés a TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00031 azonosítószámú projekttel kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Petőfi - Arany - Jókai utca 

mentén a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése” című, TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00031 

azonosítószámú projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárást érintően az alábbiak szerint 

dönt: 

1. A „Mogyorósbánya csapadékvíz elvezetés korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. 

2. A SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros 

utca 13.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján. 

3. A C-Sped 84 Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.)   

ajánlattevő által benyújtott ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az megfelel 

a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

továbbá ajánlattevő a kizáró okok hatálya alá nem tartozását és az előírt alkalmassági 

követelményeknek való megfelelését a felhívásban meghatározott módon, annak megfelelően 

igazolta.  

4. A C-Sped 84 Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.) 

ajánlattevő által benyújtott érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb-ár érték arányú 

megajánlásokat. 

 

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

Havrancsik Tibor 

          polgármester 


