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Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete  

6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2018. (XI.19.) határozata: 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2018. november 19. napján 

megtartott rendkívüli képviselő testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:  

1. A TOP 3.2.1-15–GMI-2016-00055 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” pályázatot érintő nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntéshozatal 

2. Egyebek 

Felelős: Bánfi Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Bánfi Lajos sk. Bereczkiné dr. Kovács Piroska sk. 

 polgármester jegyző  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 Kovácsné Töreki Réka sk.  Lang Ferenc sk. 

 képviselő képviselő  

 

A kivonat hiteléül: 
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A TOP 3.2.1-15–GMI-2016-00055 „ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE” PÁLYÁZATOT ÉRINTŐ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL 

KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL 

 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete  

6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Tét Város Önkormányzat Képviselő Testületének 212/2018. (XI.19.) határozata: 

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tét Város Önkormányzata (9100 Tét, Fő 

utca 88.) Ajánlatkérő által indított, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten” 

elnevezésű, a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti a Kbt. 115. §-ban foglalt 

eltérésekkel folytatott nyílt közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság 2018. október 30. napi 

és 2018. november 19. ülésén készült javaslata alapján az alábbi döntést hozza:  

1. rész: 

- Az Euro Generál Zrt. ajánlattevő ajánlatát a közbeszerzési eljárás tekintetében érvényes.  

- A Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen.  

- Az eljárás eredménytelen az 1. tekintetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. 

Indokolás: a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eredménytelenségi ok alapján az eljárás 

eredménytelenné lehet nyilvánítani, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege 

nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 

ajánlattevővel. 

2. rész: 

- Az Euro Generál Zrt. és a RENEX-BAU ÉPÍTŐ és SZOLGÁLATATÓ KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ajánlattevők ajánlatai a közbeszerzési eljárás tekintetében 

érvényesek.   

- Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen.   

- Az eljárás eredménytelen a 2. tekintetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.  

Indokolás: a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eredménytelenségi ok alapján az eljárás 

eredménytelenné lehet nyilvánítani, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege 

nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 

ajánlattevővel. 

3. rész:  

- Az Euro Generál Zrt. és a RENEX-BAU ÉPÍTŐ és SZOLGÁLATATÓ KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ajánlattevők ajánlatai érvényesek.  

- Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen.  

- Az eljárás eredménytelen a 3. tekintetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.  

Indokolás: a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eredménytelenségi ok alapján az eljárás 

eredménytelenné lehet nyilvánítani, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege 

nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 

ajánlattevővel. 

4. rész: 

- A közbeszerzési eljárás eredményes. 



- Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft ajánlattevő ajánlata érvényes. 

- Az Euro Generál Zrt. ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez 

szükséges követelményeknek való megfelelést. 

- Nyertes ajánlattevő:  

Ajánlattevő neve: Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 9023 Győr Fehérvári Út 22. 

Átalányár (nettó Ft): 28.472.827,- Ft 

A közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) munkák során igénybevett szakember többlet 

szakmai tapasztalata: 48+444 

A közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) munkák során igénybevett szakember többlet 

szakmai tapasztalata tekintetében a csatolt szakmai önéletrajz alapján, mint alátámasztásul 

szolgáló dokumentum szerint Ajánlatkérő 48+ 58 hónapot értékelte a Kbt. 71. § (9) bekezdése 

alapján.  

Indokolás: Ajánlattevő érvényes ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint tartalmazta 

a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást.  

Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezet összegét, azaz a nettó 28.147.969,- Ft összeget 

kiegészíti, és biztosítja a nettó 324.858,- Ft pótfedezeti összeget.  

Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 

megküldésével kihirdethető, a szerződés a nyertes ajánlattevőkkel a vállalt nettó 28.472.827,- 

Ft áron és a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) munkák során igénybevett szakember 

48+ 58 hónap többlet szakmai tapasztalatával megköthető. 

Az eljárás fentiek szerinti eredményét az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 

megküldésével kihirdethető. 

A képviselő-testület felhatalmazza Bánfi Lajos polgármestert a projekttel kapcsolatos további 

intézkedések megtételére, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére. 

Felelős: Bánfi Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Bánfi Lajos sk. Bereczkiné dr. Kovács Piroska sk. 

 polgármester jegyző  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 Kovácsné Töreki Réka sk.  Lang Ferenc sk. 
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