
 

 

       
 Előkészítésben közreműködött: Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző 

Szám: HAT/394-________/2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 319/2021. (XII. 16.) számú határozatban döntött 
arról, hogy „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának felújítása " tárgyú, 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít, a beszerzés becsült értéke 
nettó 57.016.817.-Ft. 
 
A Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Baranyi Lajosné, osztályvezető, 
3.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlatot nyújtottak be, az alábbi ajánlati elemek megjelölésével: 
 
Név:       Active Trend Kft. 
Székhely:      2173 Kartal, Béke u. 38. 
Összesített ajánlati ár:      nettó 82.267.070.-Ft 
Az előírt 18 hónaphoz képest vállalt többlet 
jótállási idő:      0 hónap 
A munkaterületen a nyertes ajánlattevő és az  
alvállalkozók által termelt kommunális hulladék  
szelektív módon történő gyűjtésének biztosítása:  igen 
 
Név:       Füzeséri Építő Zrt. 
Székhely:      2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A. 
Összesített ajánlati ár:      nettó 74.937.342.-Ft 
Az előírt 18 hónaphoz képest vállalt többlet 
jótállási idő:      0 hónap 
A munkaterületen a nyertes ajánlattevő és az  
alvállalkozók által termelt kommunális hulladék  
szelektív módon történő gyűjtésének biztosítása:  igen 
 
Név:       Kuara Team Kft. 
Székhely:      1173 Budapest, Ásvány u. 138146/3 
Összesített ajánlati ár:      nettó 86.930.045.-Ft 
Az előírt 18 hónaphoz képest vállalt többlet 
jótállási idő:      0 hónap 
A munkaterületen a nyertes ajánlattevő és az  



 

 

alvállalkozók által termelt kommunális hulladék  
szelektív módon történő gyűjtésének biztosítása:  igen 
 
Az ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlatok tartalmilag megfelelőek, így hiánypótlási felhívás kiadása 
nem szükséges.  
 
A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által előírt értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő szempont. 
A Bizottság az ajánlati elemeket értékelve megállapította az ajánlatot benyújtó ajánlattevők közötti 
sorrendet:  
1.) Füzeséri Építő Zrt.: 820,00 pont 
2.) Active Trend Kft.: 763,87 pont 
3.) Kuara Team Kft.: 633,09 pont 
 
A legkedvezőbb ajánlatot adó Füzeséri Építő Zrt. ajánlatában megjelölt ajánlati árat értékelve 
megállapítható, hogy az ajánlattevő által megnevezett, az 5 %-os tartalékkeret összegével megnövelt 
ajánlati ár (nettó 78.684.209.-Ft) magasabb, mint az eljárás elindító határozatban szereplő becsült érték. 
Amennyiben az ajánlatkérő ezen ajánlattevővel köt szerződést, akkor a szerződés teljesítése összesen 
bruttó 99.928.946.-Ft összegbe fog kerülni, ezáltal a szerződéskötéshez bruttó 27.517.589.-Ft összegű 
többlet forrást szükséges biztosítani. 
A Bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján arra tett javaslatot a döntéshozónak, hogy 
amennyiben a szükséges többlet forrást biztosítja, akkor az eljárás első helyezettjének a Füzeséri Építő Zrt. 
ajánlatát nyilvánítsa. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni!  
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 319/2021. (XII. 16.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján indult, „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának 
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója nyertes ajánlattevőnek a Füzeséri Építő Zrt.-t 
(székhely: 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes 
ajánlatot tett, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-
érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz nettó 74.937.342.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 95.170.424.-Ft 
összesített ajánlati árnak, összesen 18 hónap jótállásnak, továbbá a munkaterületen a kommunális 
hulladék szelektív módon történő gyűjtésének a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez a pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre került. 
 
Határidő: 2022. március 5. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. február 15. 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a „Hatvani 
Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatosan nettó 74.937.342.-Ft + ÁFA, összesen                          
bruttó 95.170.424.- Ft összesített ajánlati összeghez, illetve a szerződés teljesítéséhez 
szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre került. 

 

 

Hatvan, 2022. február 15. 

 

               ….......................................................... 

                     gazdálkodási irodavezető 

 


