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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. augusztus 4-én megtartott rendkívüli  

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2021. (VIII.4.) határozata: 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. augusztus 4-én 

megtartott rendkívüli ülés naprendi pontjait. 
1. A Magyar Falu Program „Útépítési munkák Téten” tárgyban, „Út-híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” (a kiírás kódszáma: MFP-
UHK/2021.) és a Magyar Falu Program „Önkormányzati kerékpárút építése” (a 
kiírás kódszáma: MFP-OKE/2020) című pályázatokkal kapcsolatos nyílt 
közbeszerzési eljárásra beérkező ajánlatok megtárgyalása, a szükséges döntések 
meghozatala 

2. A Győri Tankerületi Központ - a Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tűzvédelmi rendszerének kivitelezésével kapcsolatos - 
megkereséséről döntés  

3. Tét Város Tűzoltó Egyesület levelének ismertetése és a szükséges támogatás 
biztosítása 

Felelős: Bánfi Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 

K. m. f. 
 
 

Bánfi Lajos s.k. Bereczkiné dr. Kovács Piroska s.k. 
 polgármester jegyző 

 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 

 Rendes Róbertné s.k. Bencsik Zoltán s.k. 
 képviselő képviselő 
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TÉT VÁROS KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
9100 Tét, Fő u. 88. 
2060-3/2020. 
 

K I V O N A T  
 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. augusztus 4-én megtartott rendkívüli  

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

1. A M AGYAR FALU PROGRAM „Ú TÉPÍTÉSI MUNKÁK TÉTEN”  TÁRGYBAN , „Ú T-HÍD , KERÉKPÁRFORGALMI 
LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE /FELÚJÍTÁSA ”  (A KIÍRÁS KÓDSZÁMA : MFP-UHK/2021.) ÉS A M AGYAR FALU 
PROGRAM „Ö NKORMÁNYZATI KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE ”  (A KIÍRÁS KÓDSZÁMA : MFP-OKE/2020) CÍMŰ 
PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁR ÁSRA BEÉRKEZŐ AJÁNLATOK 
MEGTÁRGYALÁSA , A SZÜKSÉGES DÖNTÉSEK MEGHOZATALA  

 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2021. (VIII.4.) határozata: 
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékleteként csatolt, a 2015. évi 
CXLIII. törvény előírásainak megfelelő döntést az „Útépítési munkák Téten” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban. Az eljárás azonosítója: EKR000849412021. 
A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének neve, címe, adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati 
elemek:  
1. rész (Uszodai út): LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9081 Győrújbarát, István 

u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 29.939.819.- HUF, vállalt többlet-jótállás mértéke: 
36 hónap, az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata: 10 projekt ajánlati elemeket 
tartalmazó ajánlata. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot.  

2. rész (Kerékpárút): LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9081 Győrújbarát, 
István u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 36.681.640.- HUF, vállalt többlet-jótállás 
mértéke: 36 hónap, az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata: 10 projekt ajánlati 
elemeket tartalmazó ajánlata. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot. 

Arra tekintettel, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő ellenérték meghaladja az eljárás becsült 
értékét, a Képviselő-testület jelen határozatban döntött arról, hogy a Magyar Falu Program Út, híd, 
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 alprogram (MFP-UHK/2021) keretében a 2021. évi 
költségvetése terhére biztosítja a bruttó 812.568,- Ft-ot, valamint a Magyar Falu Program Önkormányzati 
kerékpárút építése -2020 alprogramhoz (MFP-OKE/2020) a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja a 
bruttó 40.182, - Ft pótfedezet összegét. 
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötési moratórium lejártát követően a vállalkozási szerződés a 
közzétett tervezetnek megfelelően megköthető mindkét közbeszerzési rész vonatkozásában.  
A név szerinti szavazás eredménye:  

Bánfi Lajos Igen 
Baranyai Zoltánné Igen 

Bencsik Zoltán Igen 
Hajnal Nikolett Viktória Igen 
Kovácsné Töreki Réka Tartózkodott 

Lang Ferenc Igen 
Rendes Róbertné Igen 

Felelős: Bánfi Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 

K. m. f. 
 

 Bánfi Lajos s.k. Bereczkiné dr. Kovács Piroska s.k. 
 polgármester jegyző 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 

 Rendes Róbertné s.k. Bencsik Zoltán s.k. 
 képviselő képviselő 
 

A kivonat hiteléül: 



 
1. melléklet a 61/2021. (VIII.4.) határozathoz 

 

DÖNTÉS 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 
Ajánlatkérő neve, székhelye: Tét Város Önkormányzata, 9100 Tét, Fő u. 88. 
A közbeszerzési eljárás tárgya: Útépítési munkák Téten 
Eljárás azonosítója: EKR000849412021 
Döntéshozó: Képviselő-testület 
 
A közbeszerzés mennyisége:  
A közbeszerzési eljárás tárgya 2 területen valósul meg útfejlesztés: egyrészt az uszoda környékén, 
másrészt kerékpárút formájában. A beruházásokhoz kapcsolódóan Ajánlatkérő hazai forrásból 
nyújtott támogatásban részesült (Magyar Falu Program) 
A 0234/1 hrsz.-ú úttal határos ingatlanokon (1704/6, 1704/4) sportlétesítmény (uszoda, és 
sportpályák) és piac építése tervezett, ezért vált szükségessé a megfelelő megközelíthetőség 
biztosításához, és a tervezett létesítmények kiszolgálásához az út szilárd burkolattal való ellátása. 
A részletes műszaki információkat az ajánlattételi felhívás II.2.4. pontjai és a közbeszerzési 
dokumentáció tartalmazzák. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, 
eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezés is. 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 45233000-9 
 
ELJÁRÁS:  
Az eljárás a Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete szerinti eljárás 
Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
A felhívás megküldésének időpontja: 2021. július 14. 
 
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE:  
 
Az eljárásban ajánlatot tevő gazdasági szereplők neve, címe, adószáma és az értékelési 
szempontokra adott ajánlati elemek: 
 

1. rész: Uszodai út 
 
Név: Makadám Útépítő és Helyreállító Kft. 

Székhely: 9028 Győr, Külső Sági u. 20. 
Adószám: 1466648-2-08 
Nettó ajánlati ár (HUF): 31.092.621.-   
Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 24 
Építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 10 

 
Név: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 9081 Győrújbarát, István u. 213.   
Adószám: 12467398-2-08 
Nettó ajánlati ár (HUF): 29.939.819.-   
Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 36 
Építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 10 

  



Név: Colas Út Zrt. 
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.   
Adószám: 14904134-2-44 
Nettó ajánlati ár (HUF): 31.238.952.-   
Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 24 
Építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 10 

 
Név: TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 

Székhely: 9600 Sárvár, Sótonyi út 13. 
Adószám: 12936027-2-18 
Nettó ajánlati ár (HUF): 32.568.835.-   
Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 24 
Építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 10 

 
2. rész: Kerékpárút 

 
Név: Makadám Útépítő és Helyreállító Kft. 

Székhely: 9028 Győr, Külső Sági u. 20. 
Adószám: 1466648-2-08 
Nettó ajánlati ár (HUF): 39.319.326.-   
Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 24 
Építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 10 

 
Név: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 9081 Győrújbarát, István u. 213.   
Adószám: 12467398-2-08 
Nettó ajánlati ár (HUF): 36.681.640.-   
Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 36 
Építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 10 
 

Név: Colas Út Zrt. 
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.   
Adószám: 14904134-2-44 
Nettó ajánlati ár (HUF): 38.832.084.-   
Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 24 
Építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 10 

 
Név: TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 

Székhely: 9600 Sárvár, Sótonyi út 13. 
Adószám: 12936027-2-18 
Nettó ajánlati ár (HUF): 42.530.657.-   
Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap): 24 
Építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma): 10 

 
A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ajánlattevők nyilatkozataik és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. 
Ajánlattevők mindegyike szerepel az építőipari kivitelező vállalkozások névjegyzékében. Fenti 
ajánlatok érvényessé nyilváníthatók.  
 
Az eljárásban érvénytelen ajánlat nem volt.   
  



AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE: 
1. rész: Uszodai út 

 
Az értékelés 
részszem-

pontja 

Az 
értékelé

si 
részsze
m-pont 
súlyszá

ma 

Az ajánlattevő 
neve:  

Makadám Kft. 

Az ajánlattevő 
neve:  

LANG SZOLG 
Kft. 

Az ajánlattevő 
neve:  

Colas Út Zrt. 

Az ajánlattevő 
neve:  

TIA 2002 Kft. 

Értékel
ési 

pontszá
m 

Értékel
ési 

súlyszá
m 

Értékel
ési 

pontszá
m 

Értékel
ési 

súlyszá
m 

Értékel
ési 

pontszá
m 

Értékel
ési 

súlyszá
m 

Értékel
ési 

pontszá
m 

Értékel
ési 

súlyszá
m 

Nettó ajánlati 
ár:  

70 4,81 336,7 5 350 4,79 335,3 4,6 322 

Vállalt 
többlet-
jótállás 
mértéke:  

15 3,33 49,95 5 75 3,33 49,95 3,33 49,95 

Építésvezető
ként bevont 
szakember 
szakmai 
tapasztalata: 

15 5 75 5 75 5 75 5 75 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 461,65  500  460,25  446,95 

 
2. rész: Kerékpárút 

 
Az értékelés 
részszem-

pontja 

Az 
értékelé

si 
részsze
m-pont 
súlyszá

ma 

Az ajánlattevő 
neve:  

Makadám Kft. 

Az ajánlattevő 
neve:  

LANG SZOLG 
Kft. 

Az ajánlattevő 
neve:  

Colas Út Zrt. 

Az ajánlattevő 
neve:  

TIA 2002 Kft. 

Értékel
ési 

pontszá
m 

Értékel
ési 

súlyszá
m 

Értékel
ési 

pontszá
m 

Értékel
ési 

súlyszá
m 

Értékel
ési 

pontszá
m 

Értékel
ési 

súlyszá
m 

Értékel
ési 

pontszá
m 

Értékel
ési 

súlyszá
m 

Nettó ajánlati 
ár:  

70 4,66 326,2 5 350 4,72 330,4 4,31 301,7 

Vállalt 
többlet-
jótállás 
mértéke:  

15 3,33 49,95 5 75 3,33 49,95 3,33 49,95 

Építésvezető
ként bevont 
szakember 
szakmai 
tapasztalata: 

15 5 75 5 75 5 75 5 75 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 451,15  500  455,35  426,65 

 
  



 
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó határa 0 pont, felső határa 5 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében. 
 
Az ajánlatok értékelésének módszere: 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó 
értékelési szemponton kívüli alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel 
kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál 
még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 
ad: 

- a vállalt többlet-jótállás mértéke esetében: 48 hónap 
- az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata esetében: 10 projekt 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati 
elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, 
amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő az 
alábbiaknál Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata 
érvénytelennek minősül: 

- a vállalt többlet-jótállás mértéke esetében: 0 hónap 
- az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata esetében: 0 projekt 

 
A vállalt többlet-jótállás tekintetében a törvényi kötelezettségen (12 hónap) felül vállalt 
hónapokat kell érteni. Tehát ha az ajánlattevői megajánlás értéke: 10, akkor a szerződés szerint 
vállalt jótállás mértéke a következőképpen alakul: 12+10=22 hónap.  
 
A nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 
2020 évi 60. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentumban 
foglaltak szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb 
ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (5 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat 
az alábbi képlet szerint: 
 

P= Alegjobb/Avizsgált * (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti, majd megszorozza a 
súlyszámmal. 
 
A vállalt többlet-jótállás mértéke, valamint az építésvezetőként bevont szakember szakmai 
tapasztalata szempontok tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020 évi 60. 
számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentumban foglaltak szerint 
alakítja pontszámokká. 
A legmagasabb mértékű ajánlat kapja a maximális 5 pontot, a „0 hónap” illetve a „0 projekt” 
megajánlás 0 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma a legmagasabb mértékű ajánlathoz viszonyítva 
egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint: 



 
P= Avizsgált/Alegjobb * (Pmax-Pmin)+Pmin 

ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A legkedvezőbb szintet meghaladó vállalás esetén Alegjobb=legkedvezőbb szint. 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A fentiek szerinti pontszámot kettő tizedes jegyre kerekíti, majd megszorozza a súlyszámmal. 
Ajánlatkérő a fenti képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (48 
hónap, 10 projekt) helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél 
kedvezőbb. 
 
A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai:  

1. rész (Uszodai út): LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9081 
Győrújbarát, István u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 29.939.819.- HUF, 
vállalt többlet-jótállás mértéke: 36 hónap, az építésvezetőként bevont szakember szakmai 
tapasztalata: 10 projekt ajánlati elemeket tartalmazó ajánlata. Fenti ajánlattevő ajánlata 
tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.  

2. rész (Kerékpárút): LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9081 
Győrújbarát, István u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 36.681.640.- HUF, 
vállalt többlet-jótállás mértéke: 36 hónap, az építésvezetőként bevont szakember szakmai 
tapasztalata: 10 projekt ajánlati elemeket tartalmazó ajánlata. Fenti ajánlattevő ajánlata 
tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

 
Alvállalkozó igénybevétele: A 2. közbeszerzési rész tekintetében alvállalkozó az alábbi 
részfeladatok tekintetében kíván alvállalkozót igénybe venni: közvilágítási oszlop kiváltása. Az 
alvállalkozó személye ajánlattételkor még nem ismert. 
 
Kelt: Tét, 2021. augusztus 4.   
 
 
 

 
…………………………………….. 

Bánfi Lajos 
polgármester 

Tét Város Önkormányzat képviseletében 
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2. A GYŐRI TANKERÜLETI KÖZPONT - A KISFALUDY KÁROLY 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ M ŰVÉSZETI ISKOLA T ŰZVÉDELMI 
RENDSZERÉNEK KIVITELEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS - 
MEGKERESÉSÉRŐL DÖNTÉS 

 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2021. (VIII.4.) határozata: 
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Győri Tankerületi 
Központ - a Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tűzvédelmi rendszerének kivitelezésével kapcsolatos javaslatát, a legkedvezőbb 
árajánlatot adó CR Biztonságtechnikai Kft.-vel javasolja a szerződéskötést. 
Felelős: Bánfi Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 

K. m. f. 
 
 

Bánfi Lajos s.k. Bereczkiné dr. Kovács Piroska s.k. 
 polgármester jegyző 

 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 

 Rendes Róbertné s.k. Bencsik Zoltán s.k. 
 képviselő képviselő 

 
 
 
A kivonat hiteléül: 
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3. TÉT VÁROS TŰZOLTÓ EGYESÜLET LEVELÉNEK ISMERTETÉSE ÉS A 
SZÜKSÉGES TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSA 

 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2021. (VIII.4.) határozata: 
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 800 000 forinttal támogatja Tét 
Város Tűzoltó Egyesületének gépjárműbeszerzését.  
Felelős: Bánfi Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 

K. m. f. 
 
 

Bánfi Lajos s.k. Bereczkiné dr. Kovács Piroska s.k. 
 polgármester jegyző 

 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 

 Rendes Róbertné s.k. Bencsik Zoltán s.k. 
 képviselő képviselő 

 
 
A kivonat hiteléül: 
 


