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A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

3. előterjesztés  

 

Tárgy: Döntés a JETA-69-2020. azonosítószámú projekthez kapcsolódó kivitelezési 

tevékenység ellátása tárgyában kiírt ajánlattételi eljárásban  

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A JETA-69-2020. azonosítószámú, „Medinai Malom vendégház fürdőszobáinak felújítása” című 

pályázathoz kapcsolódó kiviteli tevékenység ellátása tárgyú ajánlattételi eljárásban 3 

ajánlattevőnek került kiküldésre az ajánlattételre felhívás 2021. június 14. napján. 

Az ajánlatok benyújtásának időpontjaként 2021. június 21. napja 12.00 óra került 

meghatározásra. Az ajánlatok bontását és értékelését a Bíráló Bizottság elvégezte és az 

előterjesztés melléklete szerinti bontási jegyzőkönyv és értékelési javaslat készült.  

 

A beszerzési szabályzat értelmében a Tisztelt Képviselő-testület jogkörébe tartozik a fenti 

ajánlattételi eljárásban beérkezett pályázatok közül a nyertes cég/személy kiválasztása. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni 

szíveskedjen! 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 
   …/2021. (VII.14.) önkormányzati határozat: 

a JETA-69-2020. azonosítószámú projekthez kapcsolódó kivitelezési 

tevékenység ellátása tárgyában kiírt ajánlattételi eljárásban a kivitelező 

kiválasztásáról  
 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Medinai Malom 

vendégház fürdőszobáinak a felújítása a JETA-69-2020. kódszámú pályázat 

keretében” tárgyú ajánlattételi eljárásban az alábbi döntést hozza. 

 

A Bíráló Bizottság értékelési javaslata alapján az eljárás nyertese a Hegedüs & 

Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-

Zsilinszky u. 3.) ajánlattevő, mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték 

arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2021. július 15. 

Határozatról értesül: Ajánlattevők 

   Pnzügy 

   Irattár 

Medina, 2021. június 23. 

                          Vén Attila sk. 

        polgármester 
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1. számú előterjesztés 

Bontási jegyzőkönyv 

Közbeszerzési értékhatár alatti  

3 ajánlat bekérésével 

 

amely készült 2021. június 23. napján 9 órai kezdettel, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai 

Kirendeltségén, (7057 Medina, Kossuth L. u. 59., Polgármesteri tárgyaló) az alábbi beszerzés tárgyában 

megindított meghívásos beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásakor. 
 

Jelen vannak: 

dr. Herczig Hajnalka  jegyző  

Rákics Darinka   köztisztviselő 

Oberländer Lászlóné  köztisztviselő 
 

Az ajánlatkérő képviselője köszönti a megjelenteket. 
 

Az ajánlatkérő képviselője ismerteti, hogy az ajánlatkérő a meghívásos beszerzési eljárás keretében 

ajánlati felhívást küldött három ajánlattevőnek. 

A beszerzési eljárás beszerzésének tárgya: 

Medinai Malom vendégház fürdőszobáinak (5 darab) a felújítása a JETA-69-2020. kódszámú 

pályázat keretében 

 

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejár- 

táig, azaz 2021. június 21. napjáig 3 db ajánlatot nyújtottak be. 
 
A fenti tájékoztatást követően az ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen 

csomagolásokat felbontja, és ismerteti az alábbi adatokat. 

1. Az ajánlattevő neve:  

 Duviép 2000 Kft. 

Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 

8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6. 

 

A bírálati szempont (részszempont) alapján értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatok. 

Ajánlati ár: 4.253.618,- Ft + 27% Áfa (Ft) 

Összesen:5.402.095,- Ft 

 

2.Az ajánlattevő neve: 

  Hegedűs & Schmidt Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  

Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 

 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33. 

A bírálati szempont (részszempont) alapján értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatok. 

Ajánlati ár: 3.936.939,- Ft + 27% Áfa (Ft) 

Összesen: 4.999.913,- Ft 
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3. Az ajánlattevő neve: 

 KISS 2000 BAU Szolgáltató Kft.  

ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 

 7136 Fácánkert, Árpád u. 34.  

 

A bírálati szempont (részszempont) alapján értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatok. 

 

Ajánlati ár: 4.372.660,- Ft + 27% Áfa (Ft) 

Összesen: 5.553.278,- Ft           

 
 

A leadott ajánlatok értékelése az ajánlati felhívásban előírtak figyelembe vételével történik a Bíráló Bi-

zottság közreműködésével. 

A beszerzési eljárással kapcsolatos további események az ajánlattételi felhívásban leírtak szerint 

történnek. 
 

A borítékbontás alkalmával a megjelentek részéről kérdés vagy észrevétel nem merült fel. 
 

A jegyzőkönyvet a Bíráló Bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 

………………………………        ………………………………  …………………………….
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ÉRTÉKELÉSI JAVASLAT 

 

 

I. Az eljárás tárgya 

 

A JETA pályázatban a közvilágítás korszerűsítése felhívás keretében az ajánlatkérési eljárásban beérkezett 

árajánlatok értékelési javaslata 2021. június 23. napján 9 óra 20 perckor. 

 

Harc község, Kossuth L. u. szennyvízcsatornázása 1939053893 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 

tervezési feladatok ellátása a „VP-6.7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés című felhívásban foglaltak 

szerint” az átadott ajánlati felhívásnak megfelelően. 

 

 

II. Az eljárásról általában 

 

 

1. Duviép 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) 

2. Hegedűs & Schmidt Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-

Zsilinszky u. 33 

3. KISS 2000 BAU Szolgáltató Kft. (7136 Fácánkert, Árpád u. 34.) 

 

Az Ajánlatkérő a megajánlott bruttó ajánlati árakat veti össze, és legalacsonyabb összegű ajánlatot vagy az 

összeségében kedvezőbb ajánlatot választja. 

 

 

III. Formai értékelés 

 

A 3 beérkezett árajánlat közül mindhárom ajánlat mindenben megfelel a kiküldött ajánlatkérési felhívás 

előírásainak, ezért javasolt mindhárom ajánlat érvényessé nyilvánítása és indokolt az ajánlatok tartalmi 

értékelése. 

 

IV. Tartalmi értékelés 

 

Az ajánlatok tartalmi értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján történik. 

 

Az ajánlattevők az árajánlataikban az alábbi ellenszolgáltatásokat ajánlották meg, amelyet a bontási 

jegyzőkönyv is tartalmaz. 

 

1. Az ajánlattevő neve:  

 Duviép 2000 Kft. 

Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 

8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6. 

 

A bírálati szempont (részszempont) alapján értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatok. 

Ajánlati ár: 4.253.618,- Ft + 27% Áfa (Ft) 

Összesen:5.402.095,- Ft 
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2. Az ajánlattevő neve: 

  Hegedűs & Schmidt Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  

Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 

 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33. 

A bírálati szempont (részszempont) alapján értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatok. 

Ajánlati ár: 3.936.939,- Ft + 27% Áfa (Ft) 

Összesen: 4.999.913,- Ft 

 

3. Az ajánlattevő neve: 

 KISS 2000 BAU Szolgáltató Kft.  

ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 

 7136 Fácánkert, Árpád u. 34.  

 

A bírálati szempont (részszempont) alapján értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatok. 

 

Ajánlati ár: 4.372.660,- Ft + 27% Áfa (Ft) 

Összesen: 5.553.278,- Ft           

 

 

 

V . Az eljárás eredményére vonatkozó javaslat 
 

Tekintettel arra, hogy az Hegedűs & Schmidt Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlata 

tartalmazza a legalacsonyabb összegű árajánlatot javasoljuk a képviselő-testület részére, hogy az Hegedűs 

& Schmidt Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt hirdesse ki a JETA pályázat keretében 

megvalósuló harci temető felújítási munkálataira kiírt pályázat ajánlatkérési eljárásában nyertesként és 

vele kerüljön megkötésre a szerződés. 

 

2021. június 23. 9 óra 50 perckor 

 

 

 

………………………………        ………………………………     …………………........



 

 

 


