
K I V O N A T

Tura  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2011.  június  20-án  18  órakor 
megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A Bíráló Bizottság javaslata  a KMOP-2.1.1/B-2009-0007 "Új utakon Tura városában" 
tárgyban  hirdetmény  közzétételével  megindított  (KÉ-10532/2011.)  általános  egyszerű 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

86/2011. (VI. 20.) határozat: 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az "Új utakon Tura városában" tárgyban 
hirdetmény közzétételével  megindított  (KÉ-10532/2011.)  általános  egyszerű  közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására tett Bíráló Bizottsági döntési javaslat előterjesztéseként 
a  Bíráló  Bizottságnak  a  2011.  június  20-án  a  benyújtott  ajánlatok  elbírálására  és  döntési 
javaslat meghozatalára vonatkozó Jegyzőkönyvet teljes terjedelmében -, mind az előzmények, 
mind  a  Bizottság  írásbeli  szakvéleménye,  mind  az  ajánlatok  elbírálása,  értékelése 
(résszempontok  szerinti  értékelési  pontszámai,  értékelési  pontszám  és  súlyszám szorzatai 
ajánlatonként),  ajánlatok érvénytelenségére tett  javaslata és annak indokai,  mind a döntési 
javaslat tekintetében - megismerte.
 

1.) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság egyhangú döntési 
javaslata  alapján  az  "Új  utakon  Tura  városában"  tárgyban  hirdetmény  közzétételével 
megindított (KÉ-10532/2011.) általános egyszerű közbeszerzési eljárásban a COLAS ÚT 
Zrt-t (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.) hirdeti ki nyertes Ajánlattevőnek, tekintettel 
arra,  hogy  az  ajánlatok  elbírálási  szempontja  szerint  az  Ajánlattevő  ajánlata  volt  az 
összességében legkedvezőbb. Az Ajánlattevő mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-
szakmai  szempontból  alkalmas  a  szerződés  teljesítésére,  érvényes  ajánlatot  tett.

A nyertes Ajánlattevő ajánlati ára: 206.483.251 Ft. 
Teljesítési határidő (napban megadva): 89 nap

2.) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság egyhangú döntési 
javaslata  alapján  az  "Új  utakon  Tura  városában"  tárgyban  hirdetmény  közzétételével 
megindított  (KÉ-10532/2011.)  általános egyszerű közbeszerzési  eljárásban  a  ROK-LA 
Építőipari Szolgáltató Kft.  és  PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.  konzorciuma 
(1164 Budapest,  Fenőkő u. 2/B és 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) közös Ajánlattevők 
ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján, tekintettel 
arra, hogy a közös Ajánlattevők nem tettek eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, 
az  eredeti  ajánlatuk  pedig  „egyéb  módon  nem  felel  meg  az  ajánlati  felhívás  és  a 
dokumentációban,  valamint  a  jogszabályokban meghatározott  feltételeknek”.  A Bíráló 
Bizottsági  Jegyzőkönyv  "A Bíráló  Bizottság  írásbeli  szakvéleménye"  elnevezésű  II. 
fejezete tartalmazza az érvénytelenné nyilvánítás részletes indokait. 



3.) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság egyhangú döntési 
javaslata  alapján  az  "Új  utakon  Tura  városában"  tárgyban  hirdetmény  közzétételével 
megindított  (KÉ-10532/2011.)  általános  egyszerű közbeszerzési  eljárásban  a  Magyar 
Aszfalt  Kft. (1135  Budapest,  Szegedi  út  35-37.)  Ajánlattevő  ajánlatát  érvénytelenné 
nyilvánítja a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő 
által az indokolásban benyújtott magyarázatot az Ajánlatkérő nem tartotta elfogadhatónak 
és  a  gazdasági  ésszerűséggel  összeegyeztethetőnek,  az  eredeti  ajánlata  pedig  „egyéb 
módon  nem  felel  meg  az  ajánlati  felhívás  és  a  dokumentációban,  valamint  a 
jogszabályokban  meghatározott  feltételeknek”.  A  Bíráló  Bizottsági  Jegyzőkönyv  "A 
Bíráló  Bizottság  írásbeli  szakvéleménye"  elnevezésű  II.  fejezete  tartalmazza  az 
érvénytelenné nyilvánítás részletes indokait. 

4.) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság egyhangú döntési 
javaslata  alapján  az  "Új  utakon  Tura  városában"  tárgyban  hirdetmény  közzétételével 
megindított (KÉ-10532/2011.)  általános egyszerű közbeszerzési eljárásban a  Swietelsky 
Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.) Ajánlattevő ajánlatát 
érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján, tekintettel arra, hogy 
az Ajánlattevő indokolása határidőn túl került benyújtásra, ennek értelmében az indokolás 
tartalmát az Ajánlatkérőnek nem állt módjában figyelembe venni, az ajánlata ezért „egyéb 
módon  nem  felel  meg  az  ajánlati  felhívás  és  a  dokumentációban,  valamint  a 
jogszabályokban  meghatározott  feltételeknek”.  A  Bíráló  Bizottsági  Jegyzőkönyv  "A 
Bíráló  Bizottság  írásbeli  szakvéleménye"  elnevezésű  II.  fejezete  tartalmazza  az 
érvénytelenné nyilvánítás részletes indokait. 

Felelős: az eljárás eredményének kihirdetéséért, szerződés megkötéséért az 
            Önkormányzat – Közbeszerzési Szabályzata szerint 

Határidő: azonnal (Kbt. előírásai szerint)

Kmf.

                      Szendrei Ferenc sk.                                               Dolányi Róbertné sk.
                       polgármester                                                             jegyző 


