
 

 

 

Balatonőszöd Község Önkormányzatának 
Polgármesterétől 

8637. Balatonőszöd, Szabadság u. 89 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Készült: Balatonőszöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 10. 

napján megtartásra kerülő nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Előterjesztés a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2021-ben pályázatot adott be a Külterületi helyi 

közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra. A projektben 

Balatonőszödön HRSZ 078 külterületű út kerül felújításra. 

 

2022. január 4-én kelt levélben kapott az önkormányzat értesítést arról, hogy a projektet 

támogatásra érdemesre ítélték, és 73.515.254 Ft vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg a 

fejlesztésre. A projekt azonosító száma: 3292146821. 

 

Jelenleg ott tartunk, hogy a közbeszerzési szakértővel – dr. Varga Enikővel – áttekintettük a 

pályázatunk jóváhagyott szakmai és műszaki tartalmát. A pályázat benyújtásakor beszerzési 

szabályzatunk szerint bekért árajánlatokkal kellett alátámasztani a pályázat műszaki tartalmát, 

amelyet a pályázattal együtt kellett beadni. Ezt a műszaki tartalmat hagyták jóvá ezekkel az 

indíkatív árakkal. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) tv. alapján megnéztük, hogy mely 

tételeket kell összeszámítolni és melyeket lehet önállóan beszerezni. Az útépítés beszerzésére 

a hatályos 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) tv. alapján nyílt, nemzeti eljárást kellett lefolytatni. 

 

Az útépítéssel kapcsolatos nyílt, nemzeti eljárás befejeződött, ennek eredménye a kiküldött 

bíráló bizottsági jegyzőkönyv alapján került összegzésre. 

 

A beérkezett ajánlatokat a kijelölt bíráló bizottság értékelte. A bíráló bizottságban négyféle 

szakértelemmel rendelkező személynek kellett lenni, jogi, pénzügyi, közbeszerzési, és 

műszaki – akik értékelték a beérkezett ajánlatokat. 

 

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.07.27 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 

ajánlattevőtől összesen 4, azaz négy ajánlat érkezett: 

 

 

 



 

 2 

 

➢ 1. számú ajánlat: 

➢ - "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (8630 Balatonboglár, Klapka utca 33.) ajánlattevő 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 

 

 

51 939 450 HUF 
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2. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakember 

alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki 

vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) 

bek. alapján min: 0, max: 48 hónap): 

 

 

48 hónap 

3 Többletjótállás időtartama, a minimum 36 hónapos jótállási 

időn felül hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 

 

 

24 hónap 

 

 

➢ 2. számú ajánlat: 

➢ - HÍDVASÚT Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 12.) ajánlattevő 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 

 

 

78 514 440 HUF 

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakember 

alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki 

vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) 

bek. alapján min: 0, max: 48 hónap): 

 

 

48 hónap 

3 Többletjótállás időtartama, a minimum 36 hónapos jótállási 

időn felül hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 

 

 

24 hónap 

➢  

➢ 3. számú ajánlat: 

➢ - Juhai És Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(8840 Csurgó, Béke utca 4.) ajánlattevő 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 

 

 

43 394 914 HUF 

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakember 

alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki 

vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) 

bek. alapján min: 0, max: 48 hónap): 

 

 

48 hónap 

3 Többletjótállás időtartama, a minimum 36 hónapos jótállási 

időn felül hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 

 

 

24 hónap 
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➢ 4. számú ajánlat: 

➢ - Kiss Épületgépész Kft. (7090 Tamási, Tóvölgy utca 4.) ajánlattevő 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 

 

 

53 038 786 HUF 

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakember 

alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki 

vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) 

bek. alapján min: 0, max: 48 hónap): 

 

 

48 hónap 

3 Többletjótállás időtartama, a minimum 36 hónapos jótállási 

időn felül hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 

 

 

36 hónap 

 

 

➢ a „BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (8630 Balatonboglár, Klapka utca 33.) ajánlattevő ajánlatát nyilvánítottuk 

érvényesnek. 

 

➢ a Juhai És Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(8840 Csurgó, Béke utca 4.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján kellett  érvénytelennek nyilvánítani. 

➢ a HÍDVASÚT Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 12.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján kellett  érvénytelennek nyilvánítani. 

➢ a Kiss Épületgépész Kft. (7090 Tamási, Tóvölgy utca 4.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján kellett érvénytelennek nyilvánítani. 

 

 

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8630 Balatonboglár, Klapka utca 33.) 

ajánlattevő ajánlatát (nettó 51 939 450 HUF), mely a rendelkezésre álló fedezet összegére 

(mely nettó 57 076 877 HUF) tekintettel megfelelő.  

 

A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja az Ajánlatkérőnek, hogy az eljárást nyilvánítsa 

eredményesnek. 

 

A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület- szükség esetén név szerinti szavazással- 

az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el:  
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Határozati javaslat: 

 

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2022. (         )  sz. Képviselő-testületi határozata 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-

21 kódszámú pályázati felhívásra „Balatonőszöd, 078 hrsz-ú mezőgazdasági földút 

mechanikai stabilizációja ügyében kiírt közbeszerzési eljárást, annak eredményét megismerte 

és az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Nyertes ajánlattevő neve:  "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő ajánlata (nettó 51 939 450 HUF) 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére, valamint felkéri, 

hogy a közbeszerzési eljárás alapján a "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társasággal a projekt megvalósításához szükséges szerződéseket 

megkösse. 

 

A pályázati támogatáson felüli költséget (önrész) a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

A szerződés megkötésének határideje: az összegzés megküldésétől számított 10 napon belül. 

 

 

Határidő: 2022. 08. 20 

Felelős: Antal János polgármester 

 

 

Balatonőszöd, 2022. augusztus 05. 

 

 

Antal János 


