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76/2017. (XII. 07.) határozata 
 

TOP.4.1.1-15-JN1-2016-00006 
„Szajoli orvosi rendelő felújítása” 

Építési közbeszerzési eljárás eredményének meghatározására  
 
 
Ajánlatkérőként Önkormányzatunk a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00006 Szajoli orvosi rendelő 
felújítása projekt megvalósítására 2017.11.13. napján megküldött ajánlattételi felhívással a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része 
szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárást 
folytatott le, melynek eredményét kívánja meghatározni az alábbiak alapján: 
 
Az eljárásba bevont gazdasági szereplők által benyújtott ajánlatok közül az alábbi ajánlatok 
érvényesek: 
 
A Maranelló-2001 Kft. ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján érvényes. 
A Böjtös-Bau Kft. ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján érvényes. 
A Károlyház Kft. ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján érvényes. 
 
Érvénytelen ajánlat nem érkezett. 
 
Az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékelte –  
 „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, 
szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.” 
 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Ajánlattevő neve: Károlyház Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5000 Szolnok, Vércse u. 21. 

Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  52 680 000 HUF 

Ügyfélszolgálat biztosítása a megvalósítás 0 vállalási mód 

Többletjótállás vállalása 0 hónap 

Előteljesítési határidő 0 nap 

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó ajánlat Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 

teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat 
megfelel az ajánlattételi iratokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése 

szerint teljes körben igazolta. Érvényes és 
Ajánlatkérő számára a legjobb ár/értékarányú 

ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) bekezdése 
alapján az eljárás nyertese a megjelölt 

Ajánlattevő 



Eredményes az eljárás Igen az eljárás eredményes 

Többletforrás biztosítása 

A rendelkezésre álló forrásokat meghaladó 
mértékű legjobb ár-értékarányú ajánlat 

vonatkozásában a többletforrás biztosításáról 
szükséges döntést hozni. A többletforrás 

mértéke: nettó 10.253.600.- HUF. 
A többletforrást Ajánlatkérő a2018. évi 

költségvetéséből biztosítja.  
 
A többletforrásokra vonatkozóan fedezetigazolás kerül kiállításra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2017. december 31. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 Szöllősi József sk.     Dr. Bartók László sk. 
   polgármester        jegyző 
 
 
A kivonat készült: 2017. december 7. 
 
A kivonat hiteléül: 
   Kelemen Tímea 
          előadó 
 


