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ELŐ T E R J E SZT É S
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. szeptember 9-ei rendkívüli nyílt ülésére, a
„Munkagépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
és a „Munkagépek beszerzése II.” tárgyú eljárás indításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk és Felsőörs Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert el „Kerékpárút
építése Alsóörs és Felsőörs községek területén” című projektjével, melynek keretében már telepítésre
kerültek mindkét településen a köztéri illemhelyek és többségében elkészült a településeket összekötő
kerékpárút. Utóbbi fenntartásához és kezeléséhez kapcsolódóan „Munkagépek beszerzése” tárgyban
a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk Felsőörs Község
Önkormányzatával közösen.
Az eljárás 3 részteljesítési körben került kiírásra, melyből az első két rész Felsőörs Község
Önkormányzatának beszerzési igényét, míg a harmadik rész Önkormányzatunk beszerzési igényét
foglalta magában. Az ajánlattételi szakaszban kiegészítő tájékoztatás kérésre nem került sor. A 3
részajánlattételi körre összesen 5 ajánlat érkezett be, az 1. és 2. részre egy-egy, míg a 3. részre
összesen 3 ajánlat. Az első két rész tekintetében sajnálatos módon megállapításra került a Bíráló
Bizottság által, hogy az ajánlattevő hiánypótlás keretében sem tett eleget annak, hogy igazolja az
ajánlati biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátását, továbbá a műszaki-szakmai ajánlat
tekintetében is volt olyan nem teljesen egyértelmű megajánlás, melyet hiánypótlás keretében sem
tisztázott a T. Ajánlattevő. A 3. számú rész esetében az ajánlattevők teljesítették hiánypótlásukat, így
ajánlatuk érvényes lett, és a legkedvezőbb ajánlattevő már ajánlatában igazolta az alkalmassági
minimumkövetelmény teljesítését is.
Fentiekre tekintettel az alábbi 1. sz. határozati javaslatban az első két rész tekintetében a beérkezett
ajánlat érvénytelenségére, így ezen közbeszerzési részek eredménytelenségére, míg a harmadik rész
tekintetében az eljárás eredményességére és a legkedvezőbb ajánlattevővel történő
szerződéskötésre teszünk javaslatot.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a legkedvezőbb ajánlat az OPCIÓ-val egybeszámítva is
mindössze nettó 26.580.000.- Ft-ot tesz ki, így a rendelkezésre bocsátott összesen nettó 29.211.811.Ft mértékű fedezet alatt sikerül várhatóan szerződnünk a nyertes ajánlattevővel, ez mindösszesen
bruttó 3,3 millió Ft megtakarítást tesz lehetővé.
A Bíráló Bizottság minden részletre kiterjedő jegyzőkönyve és döntési javaslata az előterjesztés 1. sz.
mellékletét képezi.
Tekintettel arra, hogy a felsőörsi beszerzési igény két része tekintetében az eljárás eredménytelenül
zárul, Felsőörs Község Önkormányzatával egyeztetve javaslatot teszünk új közbeszerzési eljárás
lefolytatására. Ennek megfelelően módosítanunk kell az idei évi közbeszerzési tervet, hogy abban
feltüntetésre kerüljön a tárgyi új eljárás is.
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A közbeszerzési eljárást Felsőörs Község Önkormányzata tekintetében Önkormányzatunk bonyolítja,
tekintettel a fentebb hivatkozott pályázathoz kapcsolódóan aláírt konzorciumi megállapodásra.
A közbeszerzési eljárást összesen 2 részajánlati körben írjuk ki, ebből az 1. rész a fentebb hivatkozott
pályázathoz kapcsolódó munkagép beszerzése Felsőörs Község Önkormányzata részére, míg a 2.
rész Felsőörs Község Önkormányzatának különálló beszerzése egy másik pályázat keretében. Az egy
eljárásban történő kezelést az egybeszámítási szabályok indokolják.
Jelen előterjesztés 2. számú határozati javaslatában a 2. sz. mellékletében foglaltak szerint javaslom
elfogadni az idei évi közbeszerzési terv módosítását, melynek 3. sorszámú pontjában szerepel a tárgyi
munkagép közbeszerzés.
A Kbt. 27. § (3) bekezdésére tekintettel a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok előkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más
szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek, szervezeteknek
együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és
pénzügyi szakértelemmel.
A fenti előírást szem előtt tartva, figyelemmel a Kbt. 27. § (4) bekezdésére, az ajánlatok elbírálását
végző 6 tagú Bíráló Bizottság tagjainak javaslom megválasztani az alábbi személyeket:
1.) Földesiné Töpper Ilona, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a Bíráló Bizottság
elnöke
2.) Kovács Rózsa, Bíráló Bizottság tagja, pénzügyi szakértelem
3.) Báró Béla, Bíráló Bizottság tagja, jogi szakértelem
4.) Szabó Balázs, Bíráló Bizottság tagja, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
5.) Pandur Ferenc, Bíráló Bizottság tagja, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
6.) Jászberényi Tamás, Bíráló Bizottság tagja, közbeszerzési szakértelem.
A jelen előterjesztés 3. és 4. számú mellékletében foglaltak szerint javaslom elfogadni a tárgyi
közbeszerzési eljárás felhívását és a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződések tervezetét.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzési törvény alapján tárgyi közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének biztosítására az
alábbi személyeket javaslom megbízni.
Felelős:

Feladat:
1. Ajánlattételi felhívás elkészítése:
2. Ajánlattételi felhívás, szerződéstervezet
jóváhagyása:
3. Közbeszerzési dokumentáció elkészítése:
4. Közbeszerzési dokumentumok EKR-ben történő
közzététele, EKR-en keresztüli kommunikáció
5. Ajánlatok bontása:

TICONED Oktatási és Tanácsadó Kft.

Képviselő-testület
TICONED Oktatási és Tanácsadó Kft.

Földesiné Töpper Ilona
EKR

6. EKR által generált bontási jegyzőkönyv kiegészítése
(adott esetben):
Földesiné Töpper Ilona
7. Döntési javaslat elkészítése:

Bíráló Bizottság

8. Döntéshozó:

Képviselő- testület

9. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató EKR
szerinti közzététele:

TICONED Oktatási és Tanácsadó Kft.

10. Szerződéskötés:

Szabó Balázs polgármester

11. Belső ellenőrzés:

Szabó Anita

1. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT
1./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen
úgy dönt, hogy elfogadja a „MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pontja szerint kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárás 1. és 2. számú részajánlati körében a
Bíráló Bizottság döntési javaslatát, mely szerint a MEGAZET Kft. (8200 Veszprém, Kistó utca 13.) által
tett ajánlat érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ajánlata egyéb módon nem
felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, tekintettel a Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pontjára. A Képviselő-testület
elfogadja továbbá a Bíráló Bizottság azon döntési javaslatát is, miszerint a „MUNKAGÉPEK
BESZERZÉSE” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint kezdeményezett nyílt
közbeszerzési eljárás 1. és 2. számú részajánlati körében a MEGAZET Kft. (8200 Veszprém, Kistó
utca 13.) által tett ajánlat érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján arra való tekintettel is,
hogy az ajánlata részeként benyújtott szakmai ajánlat „Motor típus” megjelölés vonatkozásában
minden kétséget kizáróan nem állapítható meg a közbeszerzési dokumentumokban elvárásként
rögzített feltétel(ek) teljesülése.
2./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen
úgy dönt, hogy elfogadja a Bíráló Bizottság döntési javaslatát, miszerint a „MUNKAGÉPEK
BESZERZÉSE” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint kezdeményezett nyílt
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közbeszerzési eljárás 1. és 2. számú részajánlati köre eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b)
pontjára hivatkozással, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
3./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen
úgy dönt, hogy elfogadja a Bíráló Bizottság döntési javaslatát, miszerint a „MUNKAGÉPEK
BESZERZÉSE” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint kezdeményezett nyílt
közbeszerzési eljárás 3. számú részajánlati köre vonatkozásában a CE DYNAMIC Kft. (2161 Csomád,
Kossuth Lajos út 103.), valamint a TERRA Hungária Építőgép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1239
Budapest, Ócsai utca 1-3.) ajánlata érvényes, a „VÉRTES-KERESKEDŐHÁZ” Kft. (2800 Tatabánya,
Dankó Pista utca 3. Tatabánya, 5971/13 hrsz) ajánlata érvényes, és ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
4./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen
úgy dönt, hogy elfogadja a Bíráló Bizottság döntési javaslatát, miszerint a „MUNKAGÉPEK
BESZERZÉSE” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint kezdeményezett nyílt
közbeszerzési eljárás 3. számú részajánlati köre vonatkozásában a „VÉRTES-KERESKEDŐHÁZ” Kft.
(2800 Tatabánya, Dankó Pista utca 3. Tatabánya, 5971/13 hrsz) ajánlattevő legyen nyertesként
megnevezve, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.
Továbbá ügy dönt a Képviselő-testület, hogy a szerződés a nevezett ajánlattevővel kerüljön aláírása,
az OPCIÓ egyidejű lehívásával, mindösszesen nettó 26.580.000.- Ft értékben, a nyertes ajánlattevő
által tett egyéb vállalások figyelembevételével.
5./ A Képviselő-testület az 1./-4./ pontokban meghozott döntése alapján felhatalmazza Alsóörs Község
polgármesterét, hogy a „MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja
szerint kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárás 3. számú részajánlati köre tekintetében az eljárást
megindító felhívás, a dokumentáció, valamint ajánlattevő ajánlata alapján a szerződést kösse meg.
6./ A Képviselő-testület megbízza a polgármesteren keresztül a közbeszerzési tanácsadót, hogy:
6.1./ az eljárás eredményéről szóló Összegezést készítse el és az Összegezést az EKR-en keresztül
az ajánlattevőknek küldje meg,
6.2./ az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről
gondoskodjon,
6.3/ a szerződés és a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató közzétételéről az előírt határidőben
intézkedjen.
Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Határidő: az eljárás eredményéről szóló Összegezés kiküldésére a döntéshozó testületi ülést
követően haladéktalanul, a szerződés aláírására az ajánlati kötöttség időtartamán belül, jelen eljárás
eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetésére a Kbt-ben előírt
határidőn belül.
2. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 1.
számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési
tervének módosítását, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
közbeszerzési terv közzététele érdekében.
HATÁRIDŐ: az EKR-en történő publikálásra azonnal
FELELŐS: Hebling Zsolt polgármester
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3. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kerékpárút
építése Alsóörs és Felsőörs községek területén” pályázati projekt költségvetésében foglaltaknak
megfelelően, továbbá Felsőörs Község Önkormányzatától kapott tájékoztatást is figyelembe véve a
„Munkagépek beszerzése II.” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan rendelkezésére álló
fedezetet összegét részenként az alábbiak szerint határozza meg:
1. rész: nettó 20.299.213.- Ft
2. rész: nettó 5.262.402.- Ft
A rendelkezésre álló fedezet mindösszesen: nettó 25.561.615.- Ft.
HATÁRIDŐ: azonnal
FELELŐS: Hebling Zsolt polgármester
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4. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Munkagépek
beszerzése II.” tárgyú, a Kbt. III. Rész, XVII. Fejezet, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valamint a szerződéstervezeteit. Megbízza a
polgármesteren keresztül az eljárás lefolytatásában közreműködő tanácsadót, hogy az EKR-en az
elfogadott felhívásnak és szerződéstervezetnek megfelelően az eljárást a „Munkagépek beszerzése”
tárgyú eljárás lezárását követően indítsa meg.
A Képviselő-testület elfogadja a Bíráló Bizottságba jelölt tagokat, akik:
1.) Földesiné Töpper Ilona, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a Bíráló Bizottság
elnöke
2.) Kovács Rózsa, Bíráló Bizottság tagja, pénzügyi szakértelem
3.) Báró Béla, Bíráló Bizottság tagja, jogi szakértelem
4.) Szabó Balázs, Bíráló Bizottság tagja, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
5.) Pandur Ferenc, Bíráló Bizottság tagja, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
6.) Jászberényi Tamás, Bíráló Bizottság tagja, közbeszerzési szakértelem.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás felelősségi rendjének biztosítására az alábbi
személyeket bízza meg.
Feladat:
1. Ajánlattételi felhívás elkészítése:
2. Ajánlattételi felhívás, szerződéstervezet
jóváhagyása:
3. Közbeszerzési dokumentáció elkészítése:
4. Közbeszerzési dokumentumok EKR-ben történő
közzététele, EKR-en keresztüli kommunikáció
5. Ajánlatok bontása:

Felelős:
TICONED Oktatási és Tanácsadó Kft.

Képviselő-testület
TICONED Oktatási és Tanácsadó Kft.

Földesiné Töpper Ilona
EKR

6. EKR által generált bontási jegyzőkönyv kiegészítése
(adott esetben):
Földesiné Töpper Ilona
7. Döntési javaslat elkészítése:

Bíráló Bizottság

8. Döntéshozó:

Képviselő- testület

9. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató EKR
szerinti közzététele:

TICONED Oktatási és Tanácsadó Kft.

10. Szerződéskötés:

Szabó Balázs polgármester

11. Belső ellenőrzés:

Szabó Anita

HATÁRIDŐ: azonnal
FELELŐS: Hebling Zsolt polgármester
Kelt: Alsóörs, 2021. szeptember 08.
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Tisztelettel:
Hebling Zsolt
polgármester
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