
 

 

       
 Előkészítésben közreműködött: Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző 

 

Szám: HAT/394-________/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 281/2022 (IV. 28.) számú határozatban döntött arról, 

hogy „Futópálya kialakítása" tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárást indít, tekintettel arra, hogy Hatvan Város Önkormányzata az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 

Központ Nonprofit Kft. által meghirdetett Országos Futópálya-építési Program keretében benyújtott 

AOFK-1.1.1-21-2021-00012 azonosítószámú támogatási kérelme 2022. február 4. napján pozitív 

elbírálásban részesült, az elnyert támogatás összege bruttó 35.810.678.-Ft. 
Az eljárás becsült értéke nettó 77.695.828.-Ft. 

 

A Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 

2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 

3.) Vojtek Nikoletta, pályázati ügyintéző; 

4.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 

Az ajánlattételi határidő lejártáig 4 db ajánlatot nyújtottak be, az alábbi ajánlati elemek megjelölésével: 
 

Név:       Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft. 

Székhely:      2117 Isaszeg, Aulich u. 3. 
Összesített ajánlati ár:      nettó 73.820.503.-Ft 

Az előírt 12 hónaphoz képest vállalt többlet 

jótállási idő:      12 hónap 

A beruházás során min. 1 fő hátrányos helyzetű  

munkavállaló foglalkoztatásának vállalása min. 

100 munkaórában:      igen 
 

Név:       „GLOBÁL SPORT” Kft. 
Székhely:      4030 Debrecen, Tömös u. 17. 

Összesített ajánlati ár:      nettó 70.364.588.-Ft 

Az előírt 12 hónaphoz képest vállalt többlet 

jótállási idő:      12 hónap 

A beruházás során min. 1 fő hátrányos helyzetű  

munkavállaló foglalkoztatásának vállalása min. 

100 munkaórában:      igen 
 
Név:       Greenturf Sport Kft. 

Székhely:      1224 Budapest, Barackos út 113. 

Összesített ajánlati ár:      nettó 74.592.252.-Ft 

 



 

Az előírt 12 hónaphoz képest vállalt többlet 
jótállási idő:      12 hónap 

A beruházás során min. 1 fő hátrányos helyzetű  

munkavállaló foglalkoztatásának vállalása min. 

100 munkaórában:      igen 

 
Név:       MÁTRA-FUVAR-SPED Kft. 

Székhely:      3012 Nagykökényes, Bem utca 2/d.  
Összesített ajánlati ár:      nettó 71.380.247.-Ft 

Az előírt 12 hónaphoz képest vállalt többlet 

jótállási idő:      12 hónap 

A beruházás során min. 1 fő hátrányos helyzetű  

munkavállaló foglalkoztatásának vállalása min. 

100 munkaórában:      igen 
 

Az ajánlatbontás után az ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlatok tartalmát, amely alapján hiánypótlási 
felhívás került kiküldésre. 

A hiánypótlási határidő lejártát követően a Bizottság a benyújtott hiánypótlások tartalmát, illetve az 

ajánlatok szakmai tartalmát ellenőrizve az alábbiakat állapította meg: 
 

Az alábbi ajánlatok tartalmi szempontból hiánytalannak és szakmai szempontból megfelelőnek 

minősülnek, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az ajánlatok érvényesnek tekinthetőek: 

- Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft. 
- Greenturf Sport Kft. 

 

Az alábbi ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítani javasolt: 
- „GLOBÁL SPORT” Kft. 

Az ajánlat tartalmi szempontból hiányosnak minősül, az ajánlattevő nem nyújtotta be az ajánlattételi 

határidő lejártáig a szakmai ajánlat részét képező árazott költségvetést. A közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (Kbt.) 71. § (8) bekezdésében foglalt szabályozás alapján hiánypótlás keretében az 

ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának 

módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, 

egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés 
esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, 

kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 

részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Tekintettel 
arra, hogy a teljes árazott költségvetés hiánya jelentős hiánynak minősül, illetve a Kbt. átalánydíjas 

szerződés esetében nem teszi lehetővé a teljes költségvetés hiánypótlását, ezért az ajánlatot javasolt 

érvénytelennek nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján: az ajánlat nem felel meg teljes 

mértékben a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. 
- MÁTRA-FUVAR-SPED Kft. 

Az ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban előírtaknak, ezáltal az ajánlat tartalmi 

szempontból hiányosnak minősül. 
Az ajánlatot javasolt érvénytelennek nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján: az ajánlat 

nem felel meg teljes mértékben a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, az ajánlattevő 

nem nyújtotta be teljes körűen az ajánlatkérő által az eljárás során előírt dokumentumokat. 
 

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.) Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.: 1000,00 pont 

2.) Greenturf Sport Kft.: 993,70 pont 
 

 



 

A legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft. ajánlatában megjelölt 
ajánlati árat értékelve megállapítható, hogy az ajánlattevő által megnevezett ajánlati ár (bruttó 

93.752.039.-Ft) magasabb, mint az eljárás elindító határozatban szereplő pénzügyi fedezet összege 

(pályázati forrásból bruttó 35.810.678.-Ft, azon felül saját forrásként bruttó 35.810.678.-Ft), ezáltal a 
szerződéskötéshez bruttó 22.130.683.-Ft összegű többlet forrást szükséges biztosítani. 

 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 71.622.000.-Ft összegben Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az 5. 

mellékletben szereplő felhalmozási kiadások között, az „AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi 

futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben” költséghelyen, továbbá bruttó 22.130.039.-Ft összegben az 

„Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 

A Bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján arra tett javaslatot a döntéshozónak, hogy 

amennyiben a szükséges többlet forrást biztosítja, akkor az eljárás első helyezettjének az Everling Építő, 
Termelő és Szolgáltató Kft. ajánlatát nyilvánítsa. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni!  

 

1. Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 281/2022 (IV. 28.) számú képviselő-testületi 

határozat alapján indult, „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 
megállapítja, hogy a MÁTRA-FUVAR-SPED Kft. (székhely: 3012 Nagykökényes, Bem utca 2/D.) 

ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes 

mértékben a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. 
 

Határidő: 2022. július 4. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 281/2022 (IV. 28.) számú képviselő-testületi 

határozat alapján indult, „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 

megállapítja, hogy a „GLOBÁL SPORT” Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Tömös u. 17.) ajánlattevőnek 

a benyújtott ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes 

mértékben a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 71. § (8) bekezdésben meghatározott 

feltételeknek. 
 

Határidő: 2022. július 4. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

3. Határozati javaslat 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 281/2022 (IV. 28.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján indult, „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója nyertes 

ajánlattevőnek az Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.) 

nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. 

§ (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, azaz nettó 73.820.503.-Ft 

+ ÁFA, összesen bruttó 93.752.039.-Ft összesített ajánlati árnak, összesen 24 hónap jótállásnak, továbbá a 

beruházás során minimum 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló minimum 100 munkaórában történő 
foglalkoztatásának a vállalását tartalmazó ajánlatot. 



 

 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 71.622.000.-Ft összegben Hatvan Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az 5. 

mellékletben szereplő felhalmozási kiadások között, az „AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi 
futópálya kialakítása a Zagyva-ligetben” költséghelyen, továbbá bruttó 22.130.039.-Ft összegben az 

„Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határidő: 2022. július 4. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Hatvan, 2022. június 22. 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
Látta: 

 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  



 
 
 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 
 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a „Futópálya 
kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges 
pénzügyi forrás bruttó 71.622.000.- Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletében az 5. sz. mellékletben 
szereplő felhalmozási kiadások között, az „AOFK-1.1.1-21-2021-00012 Öntöttgumi futópálya 
kialakítása a Zagyva-ligetben” költséghelyen, továbbá bruttó 22.130.039.- Ft összeg a 4. sz. 
mellékletben szereplő „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
Hatvan, 2022. június 22. 
 
        …………………………… 
          gazdálkodási irodavezető 
 


