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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 

Köszönti a jelenlévő képviselőket és  

 

A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 7 fő. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Az ülés tárgya a Petőfibánya 

Általános Iskola energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat közbeszerzési eljárásának 

eredményhirdetése.   

Javasolja, a napirendet meghívó szerint elfogadásra. 

Van-e valakinek javaslata? 

 

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 



I. NAPIREND 

KEOP-5.3.0/a/09-2010-0126 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KÖZBESZERZÉSI 

ELJÁRÁSÁNAK EREDMÉNYHIRDETÉSE 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Először bemutatnám Lakatos Tamás pályázati menedzsert. A mai napon 10:00 órakor járt le a 

hiánypótlások benyújtására adott határidő. A hét pályázó közül hat nyújtott be hiánypótlást. 

Az előterjesztést ma délután kiküldjük mindenkinek e-mailben, ez most lett kész 3-4 perce, de 

el fogja mondani szóban Tamás. A hiánypótlásokat 10:00 óra után felbontottuk, 13:00 órakor 

a közbeszerzési bizottság összeült és itt átadnám a szót Lakatos Tamásnak.  

 

Lakatos Tamás, pályázati menedzser 

Köszöntök mindenkit. Én a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség pályázati 

menedzsereként a közbeszerzési szakértői feladatokat látom el ebben a közbeszerzési 

eljárásban. Az ajánlattételi felhívásokat 2011. május 18-án küldtük ki a hét ajánlattevőnek. 

Mindenki adott ajánlatott a kitűzött határidő letelte előtt, mind a hét ajánlattevőt hiánypótlásra 

szólítottuk fel. Három esetben indoklást kellett kérnünk, hogy az alvállalkozók valóban 10% 

alatti munkát végeznek-e.  Két esetben a Kbt. 86. § (2) bekezdése alapján indoklásra 

szólítottuk fel a két legolcsóbb ajánlattevőt. Ebben a paragrafusban az van szabályozva, hogy 

a benyújtott ajánlatok számtani átlagától 15%-al lefelé eltérő ajánlatotoknál köteles az 

ajánlatkérő indoklást kérni. Annak bizonyítására, hogy a kiszámolt ár megfelel-e a gazdasági 

ésszerűségnek, és a béreket és egyéb kötelezettségeket meg tudja-e téríteni. 

Felsorolnám az ajánlattevőket érkezési, bontási sorrendben: 

1. HARD LIKE STONE KFT. az ajánlata érvényes, pénzügyi és műszaki szempontból is 

érvényes, legalacsonyabb árat adta, kértünk indoklást. Az indoklást elfogadtuk. 

2. FENSTHERM WEST KFT., a Kbt. 88. § (1) bekezdés e.) pontja alapján – műszaki és 

szakmai szempontból nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 

meghatározott feltételeknek, az ajánlattevőktől kértük visszamenőleg három évre a 

mérleget, eredmény-kimutatást. A becsatolt 2009. évi beszámolója nem felel meg, 

mert az elkészítés ideje 2009. május 31., nem lehet korábbi dátum és aláírás, mint a 

2010. év, ezért nem felel meg a számviteli előírásoknak. Az ajánlat érvénytelen. 

3. BITU – BAU KFT., ő volt az, aki nem nyújtott be hiánypótlást. Az ajánlat 

érvénytelen, a Kbt. 88. § (1) bekezdés f.) pontja alapján nem felel meg. Valamennyi 

számlavezető banktól és számláról igazolást kértünk, hogy a számláján hat hónapot 

meghaladó sorban állás nem fordul elő, valamint a bank felé a kötelezettségeinek 

eleget tesz, ezeket az igazolásokat nem csatolta maradéktalanul. A becsatolt 

cégjegyzék alapján a számlavezető bankjánál három számlája van, de igazolást csak 

egyről csatolt.  

4. POLIPACK 2000 KFT., a Kbt. 88. § (1) bekezdés e.) pontja alapján érvénytelen a 

pályázata, mert műszaki szakmai alkalmassági feltételek között az elmúlt három évben 

rendelkezni kell legalább három darab közintézmény felújítási referenciával, amelyből 

egy darabnak meg kell haladni az 50 mFt-t, a Polipack nem rendelkezik ezekkel a 

referenciákkal.  

5. DIÓSDI ÉPÍTŐ KFT., a Kbt. 88. § (1) bekezdés f.) pontja alapján érvénytelen az 

ajánlata. A beruházás befejezési határideje ez év szeptember 30-a kell, hogy legyen. 

Kértünk tőlük pénzügyi és építési ütemtervet. Az ajánlattevő által becsatolt ütemterv 

szerint a befejezési határidő ez év október 30-a. Ezért érvénytelen az ajánlat. 

6. 1+1 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., az ajánlata érvényes és 

értékelhető. Szintén indoklásra szólítottuk fel, ezt elfogadtuk. 



7. LINVEST KFT. ajánlata is érvényes, műszaki és pénzügyi szempontból alkalmas és 

értékelhető az ajánlata. 

Tehát így három ajánlatot tudott, négyet pedig nem tudott a bizottság értékelni. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő  

Köszönöm Tamásnak a tájékoztatót. Gyakorlatilag az előterjesztés jelentős része elhangzott. 

Mivel az elbírálás szempontját a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján határozta meg a 

közbeszerzési bizottság, érvényes ajánlat esetén a legalacsonyabb nettó összegű 

ellenszolgáltatást kínáló ajánlattevő a nyertes.  

Érkezési sorrendbe sorolom fel az ajánlattevőket, és nettó összegeket fogok mondani: 

1. HARD LIKE STONE KFT. (Kartal) az ajánlata érvényes, pénzügyi és műszaki 

szempontból is érvényes, tehát érvényes a pályázat. Ajánlati díj: 53.505.308 Ft. 

2. FENSTHERM WEST KFT. (Füzesabony) a Kbt. 88. § (1) bekezdés e.) pontja alapján 

az ajánlat érvénytelen. Ajánlati díj: 56.659.586 Ft 

3. BITU – BAU KFT. (Szolnok) ő volt az, aki nem nyújtott be hiánypótlást. Az ajánlat 

érvénytelen, a Kbt. 88. § (1) bekezdés f.) pontja alapján nem felel meg. Ajánlati díj: 

76.956.588 Ft. 

4. POLIPACK 2000 KFT. (Jászfényszaru) a Kbt. 88. § (1) bekezdés e.) pontja alapján 

érvénytelen a pályázata, nem volt referencia.  Ajánlati díj: 68.943.725 Ft. 

5. DIÓSDI ÉPÍTŐ KFT. (Petőfibánya), a Kbt. 88. § (1) bekezdés f.) pontja alapján 

érvénytelen az ajánlata. Ajánlati díj: 65.146.617 Ft. 

6. 1+1 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. (Salgótarján) az ajánlata érvényes 

és értékelhető. Ajánlati díj: 55.541.393 Ft. 

7. LINVEST KFT. (Szekszárd) ajánlata is érvényes, műszaki és pénzügyi szempontból 

alkalmas és értékelhető az ajánlata. Ajánlati díj: 83.547.257 Ft. 

 

A díjak alapján elbírálásra kerültek az érvényes ajánlatok, az első helyen van a Hard Like 

Stone Kft. 53.505.308 Ft ajánlati díjjal. A második helyen van az 1+1 Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 55.541.393 Ft ajánlati díjjal. A harmadik helyen a Linvest Kft. van 

83.547.257 Ft ajánlati díjjal. Ezek alapján a Hard Like Stone Kft. ajánlata a nyertes, a 

közbeszerzési bizottság javaslata, hogy a Hard Like Stone Kft-vel kössünk szerződést. 

 

Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot. 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Kéri, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

157/2011.(VI. 15.) Képviselő-testületi határozat 

 
1./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő–testülete a „Petőfibányai Általános Iskola 

energetikai korszerűsítése” tárgyában indított nyílt, egyszerű meghívásos közbeszerzési 

eljárásban megállapítja, hogy a kiírt közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes volt. 

 

2./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő–testülete a „Petőfibányai Általános Iskola 

energetikai korszerűsítése” tárgyában indított nyílt, egyszerű meghívásos közbeszerzési 

eljárásban az eljárás nyertes ajánlattevőjének a Kbt. 57. § (2.) bekezdés a.) pontja alapján 

HARD LIKE STONE KFT–t (2173 Kartal, Dózsa György utca 45.) nevezi meg, tekintettel 



arra, hogy az ajánlatok elbírálási szempontja szerint az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatást, továbbá az ajánlattevő érvényes ajánlatot 

tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés 

teljesítésére. 

 

3./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő–testülete a „Petőfibányai Általános Iskola 

energetikai korszerűsítése” tárgyában indított nyílt, egyszerű meghívásos közbeszerzési 

eljárásban a nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlattevőnek 1+1 

Kereskedelmi és Szolgáltató KFT-t (3100 Salgótarján, Bajcsy Zsilinszky út 18/1.) nevezi 

meg - az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köthet szerződést -, tekintettel arra, 

hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind 

műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére.  

 

4./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő–testülete a „Petőfibányai Általános Iskola 

energetikai korszerűsítése” tárgyában indított nyílt, egyszerű meghívásos közbeszerzési 

eljárásban a BITU-BAU KFT (5000 Szolnok, Gábor Áron tér 6.), a FENSTERM WEST 

KFT (3390 Füzesabony, Hunyadi utca 72.), a DIÓSDI KFT (3023 Petőfibánya, Temető utca 

1.) ajánlattevő  ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f.) pontja alapján – egyéb módon nem 

felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek –, míg a POLIPACK 2000 KFT (5126 Jászfényszaru, Kozma 

utca 9.) ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés e.) pontja alapján – műszaki és szakmai 

szempontból nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációba meghatározott 

feltételeknek – érvénytelennek nyilvánítja. 

 

5./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a közbeszerzési eljárás írásbeli összegzésének elkészítésére és aláírására. 

 

6./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét, az eljárás eredményének kihirdetésére és felhatalmazza a jogszabályi 

szerződéskötési moratóriumot követően a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2011. június. 16. (összegzés megküldésére) 

                  2011. június. 27.(vállalkozási szerződés aláírására) 

Felelős:  Polgármester a Jegyző útján 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, megköszöni a jelenlévők munkáját és a zárt ülést 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva              Dr. Gyirán Viktor  

         Polgármester              jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: Pollákné Vanicsek Judit     

                                          jegyzőkönyvvezető 


