
E L Ő T E R J E S Z T É S

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. október 06-án tartandó ülésére

Útépítések – közbeszerzés döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 343/2021. (IX. 01.) sz. határozata alapján
kiírásra került a „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárás. A megbízott közbeszerzési szakértő a közbeszerzési eljárás felhívását és ajánlati
dokumentációját megküldte az EKR-en keresztül öt (5) Ajánlattevő részére. Az ajánlattételi
felhívásban előírt határidőig (2021.09.20 10:00) 40 ajánlat érkezett (részenként általában 2-2 ajánlat,
de voltak olyan részek is, ahová 3-3 ajánlat érkezett).

Az eljárás részei:
1. Vidra utca (Katica utca - tervezett közpark között)
2. Endre utca I. (Agárdi árok - Szabadka u. között)
3. Endre utca II. (Szabadka u. - Szövetkezetek u. között)
4. Árpád vezér utca (Petőfi u. - Gesztenye sor között)
5. Hunyadi (Agárdi árok - Szabadka u. között)
6. Mátyás király utca I. (Árok u. - Gesztenye sor között)
7. Álmos vezér utca I. (Árok u. - Gesztenye sor között)
8. Álmos vezér utca II. (Gesztenye sor - Petőfi u. között)
9. Dankó P. utca (zsákutca)
10. Polip utca (Tó tér - Angolna u. között)
11. Jázmin utca (Margaréta u. - Árvácska u. között) Árvácska utcai kivezetéssel
12. Szegfű utca (Rezeda u. - Ibolya u. között)
13. III. utca (Tompa M. u. - Radnóti M. u. között)
14. VI. utca (Berzsenyi u. - Csokonai u. között)
15. Bercsényi utca
16. Alkotmány és Iskola utcák csomóponti területén gyalogos átkelőhely kialakítása, Iskola

utcában (az Alkotmány és a Jókai Mór utcák közötti szakaszán) a gyalogos járda felújítása

Az eljárást megindító felhívás szerint Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az
ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el és csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot.

A Bírálóbizottság többször ülésezett, a beérkezett ajánlatokat értékelte, ajánlattételi felhívásban
ismertetett számítási módszer szerint pontozta az ajánlatokat, felállította a sorrendet. Hiánypótlás
elrendelésére nem volt szükség.

A bírálóbizottság egyöntetűen javasolja az Ajánlatkérőnek, hogy

I. A közbeszerzés 1. része (Vidra utca):

- Az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevő ajánlata kapcsán
megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok
nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen
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ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő – ideértve a
beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban megjelölt ajánlati ár a
piaci viszonyokra tekintettel reális, ugyanakkor az abban szereplő ellenérték az
ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
meghaladja.

a) döntsön a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének a megemeléséről, az eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének az ORINOCO '2002 Ipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhelye: 8000
Székesfehérvár Takarodó út 9.) hirdesse ki.

vagy

b) az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

II. A közbeszerzés 2. része (Endre utca (I.)):

- Az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevő ajánlata kapcsán
megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok
nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen
ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő – ideértve a
beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban megjelölt ajánlati ár a
piaci viszonyokra tekintettel reális, ugyanakkor az abban szereplő ellenérték az
ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
meghaladja.

a) döntsön a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének a megemeléséről, az eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének az ORINOCO '2002 Ipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhelye: 8000
Székesfehérvár Takarodó út 9.) hirdesse ki.

vagy

b) az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

III. A közbeszerzés 3. része (Endre utca (II.):

- Az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevő ajánlata kapcsán
megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok
nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen
ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő – ideértve a
beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban megjelölt ajánlati ár a
piaci viszonyokra tekintettel reális, ugyanakkor az abban szereplő ellenérték az
ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
meghaladja.
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a) döntsön a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének a megemeléséről, az eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének az ORINOCO '2002 Ipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhelye: 8000
Székesfehérvár Takarodó út 9.) hirdesse ki.

vagy

b) az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

IV. A közbeszerzés 4. része (Árpád vezér utca):

- A PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.)
ajánlattevő ajánlata kapcsán megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az
ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele
szemben kizáró ok nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a
legkedvezőbb (ezen ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma
megfelelő – ideértve a beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban
megjelölt ajánlati ár a piaci viszonyokra tekintettel reális, ugyanakkor az abban szereplő
ellenérték az ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi
fedezet összegét meghaladja.

a) döntsön a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének a megemeléséről, az eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft-t
(Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) hirdesse ki.

vagy

b) az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

V. A közbeszerzés 5. része (Hunyadi utca):

- Az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevő ajánlata kapcsán
megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok
nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen
ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő – ideértve a
beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban megjelölt ajánlati ár a
piaci viszonyokra tekintettel reális, ugyanakkor az abban szereplő ellenérték az
ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
meghaladja.

a) döntsön a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének a megemeléséről, az eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének az ORINOCO '2002 Ipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhelye: 8000
Székesfehérvár Takarodó út 9.) hirdesse ki.

vagy
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b) az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

VI. A közbeszerzés 6. része (Mátyás király utca):

- A PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.)
ajánlattevő ajánlata kapcsán megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az
ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele
szemben kizáró ok nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a
legkedvezőbb (ezen ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma
megfelelő – ideértve a beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az
abban megjelölt ajánlati ár a piaci viszonyokra tekintettel reális, ugyanakkor az abban
szereplő ellenérték az ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett
anyagi fedezet összegét meghaladja.

a) döntsön a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének a megemeléséről, az eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft-
t (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) hirdesse ki.

vagy

b) az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

VII.A közbeszerzés 7. része (Álmos vezér utca (I.)):

- Az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevő ajánlata kapcsán
megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok
nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen
ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő – ideértve a
beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban megjelölt ajánlati ár a
piaci viszonyokra tekintettel reális, ugyanakkor az abban szereplő ellenérték az
ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
meghaladja.

a) döntsön a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének a megemeléséről, az eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének az ORINOCO '2002 Ipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhelye: 8000
Székesfehérvár Takarodó út 9.) hirdesse ki.

vagy

b) az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

VIII. A közbeszerzés 8. része (Álmos vezér utca (II.)):

- Az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevő ajánlata kapcsán
megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban,
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közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok
nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen
ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő – ideértve a
beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban megjelölt ajánlati ár a
piaci viszonyokra tekintettel reális, ugyanakkor az abban szereplő ellenérték az
ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
meghaladja.

a) döntsön a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének a megemeléséről, az eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének az ORINOCO '2002 Ipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhelye: 8000
Székesfehérvár Takarodó út 9.) hirdesse ki.

vagy

b) az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel

IX. A közbeszerzés 9. része (Dankó P. utca):

- Az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevő ajánlata kapcsán
megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok
nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen
ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő – ideértve a
beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban megjelölt ajánlati ár a
piaci viszonyokra tekintettel reális, ugyanakkor az abban szereplő ellenérték az
ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
meghaladja.

a) döntsön a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének a megemeléséről, az eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének az ORINOCO '2002 Ipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhelye: 8000
Székesfehérvár Takarodó út 9.) hirdesse ki.

vagy

b) az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel

X. A közbeszerzés 10. része (Polip utca):

- Az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevő ajánlata kapcsán
megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok
nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen
ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő – ideértve a
beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban megjelölt ajánlati ár a
piaci viszonyokra tekintettel reális, ugyanakkor az abban szereplő ellenérték az
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ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
meghaladja.

a) döntsön a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének a megemeléséről, az eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének az ORINOCO '2002 Ipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhelye: 8000
Székesfehérvár Takarodó út 9.) hirdesse ki.

vagy

b) az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel

XI. A közbeszerzés 11. része (Jázmin utca):

A PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.)
ajánlattevő ajánlata kapcsán megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az
ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele
szemben kizáró ok nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a
legkedvezőbb (ezen ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma
megfelelő – ideértve a beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban
megjelölt ajánlati ár a piaci viszonyokra tekintettel reális, és az abban szereplő ellenérték
az ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
nem haladja meg.

Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és
Hídépítő Kft-t (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) hirdesse ki.

XII.A közbeszerzés 12. része (Szegfű utca):

- A PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.)
ajánlattevő ajánlata kapcsán megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az
ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele
szemben kizáró ok nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a
legkedvezőbb (ezen ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma
megfelelő – ideértve a beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban
megjelölt ajánlati ár a piaci viszonyokra tekintettel reális, ugyanakkor az abban szereplő
ellenérték az ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi
fedezet összegét meghaladja.

a) döntsön a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének a megemeléséről, az eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft-t
(Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) hirdesse ki.

vagy

b) az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

XIII. A közbeszerzés 13. része (III. utca):

A PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.)
ajánlattevő ajánlata kapcsán megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az
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ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele
szemben kizáró ok nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a
legkedvezőbb (ezen ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma
megfelelő – ideértve a beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban
megjelölt ajánlati ár a piaci viszonyokra tekintettel reális, és az abban szereplő ellenérték
az ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
nem haladja meg.

Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és
Hídépítő Kft-t (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) hirdesse ki.

XIV. A közbeszerzés 14. része (VI. utca):

A PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.)
ajánlattevő ajánlata kapcsán megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az
ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele
szemben kizáró ok nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a
legkedvezőbb (ezen ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma
megfelelő – ideértve a beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban
megjelölt ajánlati ár a piaci viszonyokra tekintettel reális, és az abban szereplő ellenérték
az ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
nem haladja meg.

Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és
Hídépítő Kft-t (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) hirdesse ki.

XV.A közbeszerzés 15. része (Bercsényi utca):

- A STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1117
Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.)) ajánlattevő ajánlata kapcsán
megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok
nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen
ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő – ideértve a
beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban megjelölt ajánlati ár a
piaci viszonyokra tekintettel reális, és az abban szereplő ellenérték az ajánlatkérő
rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét nem haladja
meg.

Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének a STRABAG Általános
Építő Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark
D épület) utca 2.) hirdesse ki.

XVI. A közbeszerzés 16. része (Iskola utca):

- Az Utépszerv Kft. (Székhelye: 2483 Gárdony Szabadság utca 30/B) ajánlattevő
ajánlata kapcsán megállapítható, hogy az teljes egészében megfelel az ajánlattételi
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok
nem áll fenn, ezért az ajánlat érvényes. Az ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen
ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő – ideértve a
beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban megjelölt ajánlati ár a
piaci viszonyokra tekintettel reális, és az abban szereplő ellenérték az ajánlatkérő
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rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét nem haladja
meg.

Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének az Utépszerv Kft-t
(Székhelye: 2483 Gárdony Szabadság utca 30/B) hirdesse ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatokról!

Határozati javaslatok:

1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
1. része (Vidra utca) tekintetében

a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (2.404.700,- Ft + ÁFA)  megemeli (93.700, Ft +
ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő
ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (nettó
2.498.400,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

2. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
1. része (Vidra utca) tekintetében

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (2.404.700,- Ft + ÁFA) nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (nettó 2.498.400,- Ft
+ÁFA) tett ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevővel.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

3. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
2. része (Endre utca (I.)) tekintetében

a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (8.265.900,- Ft + ÁFA)  megemeli (203.150, Ft +
ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő
ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (8 469 050,- Ft
+ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

4. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
2. része (Endre utca (I.)) tekintetében

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (8.265.900,- Ft + ÁFA) nem elegendő a
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szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (8 469 050,- Ft +ÁFA)
tett ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevővel.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

5. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
3. része (Endre utca (II.)) tekintetében

a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (8.908.000,- Ft + ÁFA)  megemeli (214.080, Ft +
ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő
ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (9 122 080,- Ft
+ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

6. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
3. része (Endre utca (II.)) tekintetében

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (8.908.000,- Ft + ÁFA) nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (9 122 080,- Ft +ÁFA)
tett ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevővel.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

7. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
4. része (Árpád vezér utca) tekintetében

a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (4.813.500,- Ft + ÁFA)  megemeli (290.618, Ft +
ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a PUHI-
Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) ajánlattevőt hirdeti ki,
mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati
ár (5 104 118,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

8. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
4. része (Árpád vezér utca) tekintetében

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (4.813.500,- Ft + ÁFA) nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (5 104 118,- Ft +ÁFA)
tett PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.)
ajánlattevővel.
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Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

9. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
5. része (Hunyadi utca) tekintetében

a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (7.597.200,- Ft + ÁFA)  megemeli (214.570,- Ft
+ ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő
ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (7.811.770,- Ft
+ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

10. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
5. része (Hunyadi utca) tekintetében

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (7.597.200,- Ft + ÁFA) nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (7.811.770,- Ft +ÁFA)
tett ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevővel.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

11. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
6. része (Mátyás király utca) tekintetében

a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (5.879.000,- Ft + ÁFA)  megemeli (24.480,- Ft +
ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a PUHI-
Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) ajánlattevőt hirdeti ki,
mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati
ár (5.903.480,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

12. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
6. része (Mátyás király utca) tekintetében

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (5.879.000,- Ft + ÁFA) nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (5.903.480,- Ft +ÁFA)
tett PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.)
ajánlattevővel.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester
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13. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
7. része (Álmos vezér utca (I)) tekintetében

a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (6.842.800,- Ft + ÁFA)  megemeli (314.900, Ft +
ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő
ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (7 157 700,- Ft
+ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

14. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
7. része (Álmos vezér utca (I)) tekintetében

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (6.842.800,- Ft + ÁFA) nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (7 157 700,- Ft +ÁFA)
tett ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevővel.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

15. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
8. része (Álmos vezér utca (II)) tekintetében

a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (5.066.400,- Ft + ÁFA)  megemeli (294.270, Ft +
ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő
ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (5 360 670,- Ft
+ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

16. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
8. része (Álmos vezér utca (II)) tekintetében

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (5.066.400,- Ft + ÁFA) nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (5 360 670,- Ft +ÁFA)
tett ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevővel.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester
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17. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
9. része (Dankó P. utca) tekintetében

a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (5.450.100,- Ft + ÁFA)  megemeli (211.070, Ft +
ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő
ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (5.661.170,- Ft
+ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

18. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
9. része (Dankó P. utca) tekintetében

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (5.450.100,- Ft + ÁFA) nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (5.661.170,- Ft +ÁFA)
tett ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevővel.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

19. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
10. része (Polip utca) tekintetében

a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (2.652.600,- Ft + ÁFA)  megemeli (142.570, Ft +
ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az
ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő
ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (2.795.170,- Ft
+ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

20. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
10. része (Polip utca) tekintetében

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (2.652.600,- Ft + ÁFA) nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (2.795.170,- Ft +ÁFA)
tett ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9.) ajánlattevővel.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester
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21. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
11. része (Jázmin utca) tekintetében

az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és
Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel
Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár
(4.778.381- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális, az abban szereplő ellenérték az
Ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
(5.024.800,- Ft + ÁFA) nem haladja meg.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

22. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
12. része (Szegfű utca) tekintetében

a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (5.162.400,- Ft + ÁFA)  megemeli (86.382,- Ft +
ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a PUHI-
Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) ajánlattevőt hirdeti ki,
mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati
ár (5.248.782,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

23. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
12. része (Szegfű utca) tekintetében

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (5.162.400,- Ft + ÁFA) nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (5.248.782,- Ft +ÁFA)
tett PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.)
ajánlattevővel.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

24. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
13. része (III. utca) tekintetében

az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és
Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel
Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár
(3.918.258,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális, az abban szereplő ellenérték az
Ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
(3.945.500,- Ft + ÁFA) nem haladja meg.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester
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25. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
14. része (VI. utca) tekintetében

az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és
Hídépítő Kft. (Székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34.) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel
Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár
(3.918.553,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális, az abban szereplő ellenérték az
Ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét
(4.028.600,- Ft + ÁFA) nem haladja meg.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

26. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
15. része (Bercsényi utca) tekintetében

az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a STRABAG Általános Építő
Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület)
utca 2.)) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki
tartalma megfelelő, az ajánlati ár (14.749.000,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel
reális, az abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor
ismertetett anyagi fedezet összegét (16.640.450,- Ft + ÁFA) nem haladja meg.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

27. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony város területén az utcák
burkolatának felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú az
16. része (Iskola utca) tekintetében

az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az Utépszerv Kft. (Székhelye:
2483 Gárdony Szabadság utca 30/B) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a
legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (19.560.148,- Ft +ÁFA) a
piaci viszonyokra tekintettel reális, az abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő rendelkezésére
álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét (19.583.734,-.Ft + ÁFA) nem
haladja meg.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2021. október 04.

Tóth István
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna


