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Alsóörs Község Önkormányzata 

8226 Alsóörs Endrődi Sándor 49. 

Tel.:(87) 447-192,  

e-mail:hivatal@alsoors.hu 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a 

Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére 

 

Tárgy: a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 azonosító számú, „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” elnevezésű pályázat keretén belül az „Automatikus 

működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely 

szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményére vonatkozó döntés  

 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

Alsóörs Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 

113. §-a alapján, Összefoglaló Tájékoztató közzétételével indított nyílt közbeszerzési 

eljárást folytat „Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is 

használható köztéri iker illemhely szállítása Alsóörs Község Önkormányzata 

részére” tárgykörben. 

 

Ajánlatkérő az EKR-en keresztül a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 

113. § szerint, 2018. november 21-én Összefoglaló Tájékoztatót tett közzé 

„Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri 

iker illemhely szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére” tárgykörben.  

Ajánlatkérő – előzetes piackutatás eredményeként - meghatározta az eljárás becsült összeget, mely 

nettó 17.188.266.- Ft. A rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 17.007.874.- Ft. 

Ajánlatkérő a Kbt. 113. §-ában előírtak szerint, saját kezdeményezésre az alábbi gazdasági társaságok 

ajánlattételre való felkéréséről döntött:  

 

 Caxtool Ipari Kft. 6721 Szeged, Vadász utca 2. b. ép.  

 Stadler VOSZK Kft. 7696 Hidas, Erkel Ferenc utca 2.  

 BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 7150 Bonyhád Perczel M. u. 133.  

 B & K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11. 

 

Az Összefoglaló Tájékoztatóban Ajánlatkérő rögzítette az eljárás iránti érdeklődés 

jelzésének határidejét, mely 2018. november 28-án 17.00 óra volt. 
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Az eljárás iránti érdeklődés határidejének lejártáig a BOGÉP Ipari és Kereskedelmi 

Kft. (7150 Bonyhád Perczel M. u. 133.) és a B & K Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. (2200 Monor, Mátyás király u. 11.) jelezte érdeklődését. 

 

Ajánlatkérő 2018. december 3-án indította meg az eljárást a fent ismertetett négy 

gazdasági szereplő ajánlattételre való felkérésével. 

 

A 2019. január 8-án 11.00 órára kitűzött ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi 

ajánlattevő nyújtott be ajánlatot a következő vállalással:  

 

 

Ajánlat értékelési szempontja 

Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár 

Ajánlattevő: 

BOGÉP Ipari és 

Kereskedelmi Kft. 

1 db köztéri iker illemhely szállítása (nettó Ft) 

 

16.577.000.- Ft 

+ Áfa 

 

 

A Kbt. 69. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlat elbírálása során az 

Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlat megfelel-e a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

Ajánlatkérő a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok adatai alapján megállapította, 

hogy a BOGÉP Kft. ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a BOGÉP Kft. az eljárást megindító 

felhívásban előírt pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági 

feltételeknek megfelel, a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolásokat már ajánlatában 

benyújtotta, így ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.  

 

A BOGÉP Kft. által megajánlott nettó 16.577.000.- Ft ajánlati ár alatta marad az 

Ajánlatkérő által meghatározott becsült értéknek, valamint a rendelkezésre álló anyagi 

fedezet mértékének, így pénzügyi szempontból sincs akadálya a szerződés 

megkötésének. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti 

szavazás eredményeképpen úgy dönt, hogy elfogadja az „Automatikus 

működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely 

szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére” tárgyú, a Kbt. 113. §-a 

szerint kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági 

javaslatot, miszerint a közbeszerzési eljárás eredményes. 

 

2./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti 

szavazás eredményeképpen úgy dönt, hogy elfogadja az „Automatikus 

működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely 

szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére” tárgyú, a Kbt. 113. §-a 

szerint kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági 

javaslatot, miszerint a BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. (7150 Bonyhád 

Perczel M. u. 133.) ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés 

teljesítésére.  

 

3./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti 

szavazás eredményeképpen úgy dönt, hogy elfogadja az „Automatikus 

működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely 

szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére” tárgyú, a Kbt. 113. §-a 

szerint kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárás tett Bíráló Bizottsági 

javaslatot, miszerint a BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. (7150 Bonyhád 

Perczel M. u. 133.) ajánlattevő legyen az eljárás nyerteseként megnevezve, mint a 

legalacsonyabb ellenszolgáltatású, nettó 16.577.000.- Ft összegű, érvényes 

ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 

 

4./ A Képviselő-testület az 1./-3./ pontokban meghozott döntés alapján 

felhatalmazza Alsóörs Község polgármesterét, hogy az „Automatikus 

működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely 

szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére” tárgyú, a Kbt. 113. §-a 

alapján kezdeményezett közbeszerzési eljárás lezárásaként az eljárást megindító 

felhívás, a dokumentáció, valamint a BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 

ajánlata alapján a szerződést kösse meg. 

 

5.1./ A Képviselő-testület megbízza a polgármesteren keresztül a Földesiné 

Töpper Ilona felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy: 

5.2./ az eljárás eredményéről szóló Összegezést készítse el és az Összegezést az EKR-en keresztül 

az ajánlattevőnek küldje meg, 

5.3./ az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő 

megjelentetéséről gondoskodjon, 

5.4/ az Összegezés, a szerződés és a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató Alsóörs Község 

Önkormányzata honlapján, az EKR-ben, valamint a Közbeszerzési Hatóság adatbázisában 

történő közzétételéről az előírt határidőben intézkedjen.  
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Felelős: Hebling Zsolt polgármester, Földesiné Töpper Ilona. 

 

Határidő: az eljárás eredményéről szóló Összegezés kiküldésére a döntéshozó 

testületi ülést követően haladéktalanul, jelen eljárás eredményéről szóló 

tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetésére a Kbt-ben előírt 

határidőn belül.  

 

 

Alsóörs, 2019. január 15. 

 

 Bíráló Bizottság elnöke 

 

 

 

 


