
 

 
Előkészítésben közreműködött: Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző 

        

Szám: HAT/   -    /2023 

ELŐTERJESZTÉS 

a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 624/2022. (X. 27.) számú határozatban döntött arról, 
hogy „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” tárgyú, nemzeti 

eljárásrend szerinti, közbeszerzési eljárást indít, a beszerzés becsült értéke nettó 44.762.307.-Ft + ÁFA.  

 
A Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a következő személyekből áll: 

1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárás során 2 db ajánlat 
került benyújtásra: 

 

Név:      Madricon Szolgáltató Kft. 

Székhely:    6750 Algyő, Rákóczi telep 60. 
Összesített ajánlati ár:     nettó 38.282.960.-Ft 

Az előírt 24 hónaphoz képest vállalt többlet 

jótállási idő:      12 hónap 

A beruházás során min. 1 fő hátrányos helyzetű  

munkavállaló foglalkoztatásának vállalása min.  

100 munkaórában:      nem 
  

Név:      Tender Terv Kft. 
Székhely:    4030 Debrecen, Óvoda u. 2. 

Összesített ajánlati ár:     nettó 56.153.341.-Ft 

Az előírt 24 hónaphoz képest vállalt többlet 
jótállási idő:      16 hónap 

A beruházás során min. 1 fő hátrányos helyzetű  

munkavállaló foglalkoztatásának vállalása min.  

100 munkaórában:      igen 
 
A hiánypótlási forduló lezárását követően az ajánlatkérő az ajánlatokat megvizsgálta és megállapította, hogy 

azok tartalmilag hiánytalannak tekinthetőek, érvényesek és értékelésre alkalmasak. 

 
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 érvényesnek minősülő ajánlatot benyújtó 
ajánlattevők közötti sorrendet:  

 

1. Madricon Szolgáltató Kft. 890,00 pont 

2. Tender Terv Kft. 799,51 pont 

 



 

A Bizottság a rendelkezésre álló információk alapján arra tett javaslatot a döntéshozó részére, hogy a 

közbeszerzési eljárás esetében az eljárás első helyezettjének a Madricon Szolgáltató Kft. ajánlattevőt 
nyilvánítsa. 

 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az 5. mellékletben szereplő felhalmozási 

kiadások között a „Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, tömedékelések” költséghelyen betervezésre 

került. 

 
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 624/2022. (X. 27.) számú határozata alapján 

indult, a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója a közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Madricon 

Szolgáltató Kft. (székhely: 6750 Algyő, Rákóczi telep 60.) ajánlattevőt 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, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, azaz nettó 38.282.960.-Ft + ÁFA, összesen 

bruttó 48.619.359.-Ft összesített ajánlati árnak, továbbá összesen 36 hónap jótállásnak a vállalását 
tartalmazó ajánlatot. A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 

2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

 

Határidő: 2023. január 20. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
Hatvan, 2023. január 17. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 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 hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek, a Madricon Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 

6750 Algyő, Rákóczi telep 60.) kötendő szerződéshez szükséges 38.282.960.- Ft + ÁFA, 

összesen bruttó 48.619.359.- Ft összeghez a pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 

2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

 

 

Hatvan, 2023. január 17. 

 

 

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

Johancsik Mónika 
      gazdálkodási irodavezető 
 
 
 


