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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2022. (VII.15.) KT 

határozatában döntött a „Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás keretében arról, hogy a HGT Invest Kft. (Sióagárd, Kossuth L. u. 44/A) 

és a TTSZ Bau Kft. (7133 Fadd, Arany János utca 200.) ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné 

nyilvánítja és ajánlattevőket kizárja az eljárásból.  

 

Ezt követően a Bíráló Bizottság az ajánlatok további bírálatát folytatta.  

 

A Bíráló Bizottság az új értékelési sorrend 1. és 2. helyen lévő ajánlatának értékelését végezte 

el.  

A hiánypótlási kör és az alkalmasság vizsgálatát követően megállapította, és döntési javaslata, 

hogy a legkedvezőbb Kiss Épületgépész Kft. (7090 Tamási, Tóvölgy utca 4.) ajánlata 

érvényes, egyúttal a legkedvezőbbet követő második ALISCA BAU Zrt. (7140 Bátaszék, 

Bonyhádi utca 30.) ajánlata is érvényes. Mivel mindkét ajánlat az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, 

valamint az ajánlattevők egyike sem nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

A rendelkezésre álló összeg: nettó 231 489 607 Ft 

 

A Kiss Épületgépész Kft. ajánlata, nettó 219 081 502 Ft, a rendelkezésre álló keretösszegen 

belül van. 

 

Az Alisca Bau Kft. ajánlata nettó 246 458 698 Ft, a rendelkezésre álló keretösszegen felül van, 

a szükséges fedezet: nettó 14 969 091 Ft, azaz bruttó 19 010 746 Ft. 

 

A Bíráló Bizottság javasolja a Kiss Épületgépész Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítását, 

valamint a közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítását és a kivitelezési szerződés 

megkötését a Kiss Épületgépész Kft-vel.  

 

A Bíráló Bizottság javasolja az ALISCA BAU Zrt. ajánlatának érvényessé nyilvánítását, 

valamint a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevőnek való kihirdetését.  

 

A Közbeszerzési Szabályzat alapján a Képviselő-testület jogosult a közbeszerzési eljárást 

lezáró döntés meghozatalára. 



 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (5) bekezdése alapján a testületi 

döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. 

 

Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2022. július 26.  

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által megindított „Dunaföldvár 

mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. tv. (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárásra vonatkozóan az 

alábbi eljárást lezáró döntést hozza a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

 

a) közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 

b) a Kiss Épületgépész Kft. (7090 Tamási, Tóvölgy utca 4.) által benyújtott ajánlatot 

érvényessé nyilvánítja. 

c) az ALISCA BAU Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.) által benyújtott ajánlatot 

érvényessé nyilvánítja.  

d) a közbeszerzési eljárás nyertese a Kiss Épületgépész Kft. (7090 Tamási, Tóvölgy utca 

4.) ajánlattevő, mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és 

alkalmas ajánlatot. 

 

Ajánlati ár: nettó 219 081 502 Ft (bruttó 278 233 508 Ft) 

Rendelkezésre álló fedezeten belüli összeg.  

 

e) a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevő az ALISCA BAU Zrt. (7140 

Bátaszék, Bonyhádi utca 30.), mivel ajánlattevő nyújtott be a második legjobb ár-

érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

 

Ajánlati ár: nettó 246 458 698 Ft (bruttó 313 002 546 Ft) 

Rendelkezésre álló fedezeten felüli összeg. Szükséges többlet forrás nettó 14 969 091 

Ft (bruttó 19 010 746 Ft). 

3. a beruházás megvalósításához a fedezet a 3336389562 számú támogatói okirat alapján, 

illetve az önkormányzat 2022. évi költségvetésének Felhalmozási kiadások részletezése 

15. számú melléklet 4.2. pontjában rendelkezésre áll.  

4. amennyiben a második helyezett ajánlattevővel történik szerződéskötés (pl. nyertes 

ajánlattevő visszalép, stb.), akkor a szükséges többlet forrás az általános tartalék terhére 

biztosítható.  

5. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a beruházás megvalósításával, 

a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: folyamatos 

 A szerződés teljesítésének időszaka: 6 hónap 

 Munkaterület átadás-átvételének időpontja: 2022.10.03.  
















