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Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 9-i ülésére 
 

„Szajol Fő utca útfelújítási munkái” megvalósítására építési beruházás tárgyában indult 
közbeszerzési eljárás eredményéről. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. Előzmények 
Szajol Községi Önkormányzat az „Szajol Fő utca útfelújítási munkái” megvalósítására 
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárást indított. A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a 122.§ (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás került alkalmazásra. Ajánlattételre 3 ajánlattevő került felkérésre. 
Az ajánlattétel határideje 2015. 03. 27. 9:00 óra volt.  
A dokumentációt átvevő ajánlattevők száma: 3 db. 
Beérkezett Ajánlatok száma: 1 db.  
Ajánlattevő neve, címe: Tóth és Társa Kész Kft. 
5081 Szajol Fő u. 20. 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

1. Az ajánlattevő által ajánlott 
ajánlati ár (nettó Ft): 

19.665.710 Ft. 

Az ajánlat alkalmasság- és érvényesség szempontjából történő átvizsgálása alapján a 
Ajánlattevő neve, címe: Tóth és Társa Kész Kft. (5081 Szajol Fő u. 20.) ajánlata - a Kbt. 
74.§ szerint – érvényes. A tárgyalás megtartására az Ajánlattevővel kerül sor 2015.04. 01-én. 
Az Ajánlattevő a tárgyaláson az eredeti ajánlatát fenntartotta az ajánlati ár nem módosult. 
Végleges ajánlata: 

1. Az ajánlattevő által ajánlott 
ajánlati ár (nettó Ft): 

19.665.710 Ft. 

A szakmai ajánlat megfelelőségének a vizsgálata a tárgyalás befejezését követően történt, 
szakmai ajánlata az előírásoknak megfelel. (Bírálati lap II. a szakmai ajánlat értékelése a 
melléklet szerint). 

 
2. A közbeszerzési eljárás értékelése 
Érvényes ajánlatot nyújtott be: Tóth és Társa Kész Kft. 
5081 Szajol Fő u. 20. 
Az érvényes ajánlat bírálati szempont szerinti értékelése a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás alapján történ. Az ajánlat a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összegének megfelel. 
A Bíráló Bizottság javasolja az eljárást lezáró döntést hozó Képviselő-testületnek az eljárás 
eredményessége a megállapítását, és az eljárás nyerteseként a Tóth és Társa Kész Kft. 
5081 Szajol Fő u. 20. kihirdetésének elrendelését, a Polgármester felhatalmazását a 
szerződés aláírására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg az 
alábbi határozatot: 
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Szajol Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

.../2015. (IV. 09.) határozata 

a „Szajol Fő utca útfelújítási munkái” megvalósítására építési beruházás tárgyában a kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 22. §. (5) bekezdése alapján ezúton – névszerinti szavazás után - kihirdeti, 
hogy a „Szajol Fő utca útfelújítási munkái” megvalósítására építési beruházás tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
Az eljárás nyertese a Tóth és Társa Kész Kft. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás eredménye kihirdetésére, a 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal   
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai, Helyben 
2. A közbeszerzési ajánlatot benyújtók 
3. Dr. Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó 
4. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 
 Szöllősi József      Dr. Bartók László 
   polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 


