
 
JEGYZŐKÖNYVI  K I V O N A T 

 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 27-én (szerda) 1500 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
Tárgy: „2019. évi belterületi útépítés és fejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye 
 
Jelen lévő képviselők száma: 9 fő 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

37/2019. (III.27.) határozat: 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „2019. évi belterületi 
útépítés és fejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlatok érkeztek:  
 

Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2100 Gödöllő Kenyérgyári Út 1/E. 
Ajánlati ár (nettó HUF): 287 195 010 
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása - fő (minimum 0 fő maximum 5 fő): 5 
 
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13. 
Ajánlati ár (nettó HUF): 299 400 160 
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása - fő (minimum 0 fő maximum 5 fő): 5 

 
A Bíráló Bizottság 2019. március 27-én megvizsgálta az ajánlatokat (bizottsági jegyzőkönyv 
mellékletként csatolva), majd az alábbiak szerint alakította ki álláspontját:  

- A Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság és a SWIETELSKY Építő 
Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata érvényes, mivel az ajánlatok minden tekintetben 
megfelelnek a Kbt.-ben, valamint az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban rögzített követelményeknek. 

- Az ajánlati árak nem minősíthetőek aránytalanul alacsony ellenszolgáltatásnak. 
 
A Bizottság az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban rögzített értékelési 
szempontok szerint bírálta el: 

A  Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 
Penta Általános Építőipari 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

SWIETELSKY Építő 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Az értékelés 
részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 
súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata 



1. Ajánlati ár (nettó 
HUF) 70 100 7000 95,9234 6714,64 

2. Hátrányos helyzetű 
munkavállalók 
alkalmazása - fő 
(minimum 0 fő 
maximum 5 fő) 

30 100 3000 100 3000 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  10.000  9714,64 

 
A közbeszerzési eljárás legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontjára tekintettel 
megállapításra kerül, hogy az eljárásban a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Penta 
Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta be. 
 
A Bíráló Bizottság a Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának 
elfogadására, továbbá az eljárásban nyertesként történő kihirdetésére, valamint az eljárás 
eredményes lezárására tett javaslatot. A Bizottság az eljárásban második helyezett 
kihirdetésére nem tett javaslatot. 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján 
a Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt nyertesként 
hirdeti ki. Az eljárásban második helyezettet nem hirdet.  
 
Tura Város Önkormányzata képviselő testülete döntésének megfelelően felkéri a 
közbeszerzési szakértő Draco Consulting Kft.-t, hogy készítse el az ajánlatok elbírálásáról 
szóló összegezést, majd az összegezés ajánlattevők részére történő megküldésével a 
Képviselő-testület kihirdeti az eljárás eredményét, valamint a szerződéskötést követően 
intézkedik az eljárás eredményének jogszabályban meghatározottak szerinti közzétételéről a 
közbeszerzési szakértő közreműködésével. 
 
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

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


