
K I V O N A T    
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 27-én  16 órakor 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Tárgy: KMOP 4.6.1-11 számú, Nevelési Intézmények fejlesztése Tura Többsincs Óvoda és 
Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt közbeszerzési eljárása eredményének megállapítása 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2013. (III.27.)határozat: 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
neve: Tura Város Önkormányzata 
címe: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Tárgya:  
„Többsincs Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportszobával történő bővítése”  
Mennyisége: 

Meglévő Óvodaépület bővítése, meglévő épület felújítása, konyhakapacitás bővítése : 
- Meglévő épület alapterülete: 538,9 m2 
- Bővítmény=új épületrész alapterülete = 364,26 m2 
- Összesen = 903,16 m2 
- 10 kW-os Napelemes rendszer kiépítése az óvoda teljes elektromos energia ellátására 
- Meglévő épület felújítása : hőszigetelés, külső nyílászáró cserék, konyha felújítás 
kapacitás növeléssel 140-ről 200 adagosra, vizesblokkok felújítása, padlóburkolatok 
cseréje, magas tető ráépítés 
- 517 m2 térkő burkolat készítése 
Részletek a kiviteli terv, és az árazatlan anyagkiírás szerint. 

 
3. A választott eljárás fajtája: Hirdetmény nélkül induló tárgyalásos 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: A beszerzés értéke nem haladta meg a nettó 150 millió forintot. 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 2013.03.04. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra: - 
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
 



8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): alkalmasságuk indoklása, az alkalmassági feltételeknek eleget tettek. 

Ajánlattevő neve:   Boros és Sánta Építőipari Kft. Saturnus Kft. 
 Ajánlattevő székhelye:  5126 Jászfényszaru, Eötvös u. 6, 1173 Budapest, 

Ferihegyi u. 90. 
Ajánlati ár:    91.000.000 Ft+ 27 % ÁFA 

 
Ajánlattevő neve:  Galga Bau Termelő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
 Ajánlattevő székhelye:  2194 Tura, Kossuth Lajos u. 143. 

Ajánlati ár:    92.000.000 Ft+ 27 % ÁFA 
 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehetőség esetén részenként): - 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: - 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: - 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: a kiválasztás indoka a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás 

Ajánlattevő neve:   Boros és Sánta Építőipari Kft. Saturnus Kft. 
 Ajánlattevő székhelye:  5126 Jászfényszaru, Eötvös u. 6, 1173 Budapest, 

Ferihegyi u. 90. 
Ajánlati ár:    91.000.000 Ft+ 27 % ÁFA 

 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: a kiválasztás indoka a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás 

Ajánlattevő neve:  Galga Bau Termelő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

 Ajánlattevő székhelye:  2194 Tura, Kossuth Lajos u. 143. 
Ajánlati ár:    92.000.000 Ft+ 27 % ÁFA 

 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
épületgépészeti munka 
épületvillamossági munka 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 



13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.03.28 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.04.06 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.03.25. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.03.28. 
18. * Az összegezés módosításának indoka: 
19. * Az összegezés módosításának időpontja: 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
21. * Az összegezés javításának indoka: 
22. * Az összegezés javításának időpontja: 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 
24. * Egyéb információk: 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 
 
Felelős: Felelős: az eljárás eredményének kihirdetéséért, szerződés megkötéséért az  

  Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint  
 

Határidő: Összegzés megküldésének időpontja: 2013.03. 28. 
                szerződés megkötésére: 2013. 04. 08. 
 

Kmf. 
 
                         Szendrei Ferenc sk.                                            Dolányi Róbertné sk. 
                           polgármester                                                              jegyző 
 
 
 


