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Előterjesztés 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 28-i rendes testületi ülésére. 

 

11. napirend 

„Tordas, Széchenyi utca kövezése” beszerzési eljárás lezárása 

Készítette: Juhász Csaba 

 

Tordas Község Önkormányzata a Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárást indított 

„Tordas, Széchenyi utca kövezése” tárgyában. 
 
 

Az ajánlatkérési felhívást 2020. január hó 20 napján küldtük meg az alábbi ajánlattevőknek: 

 

 Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (tata@hornyakkft.hu)   

 ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (info@uteppark.hu)   

 Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (puhitarn@puhitarn.hu) 

  

A tárgyi beszerzési eljárás 2020. január hó 22 napján 10:00 órai ajánlattételi határidőre az 

alábbi ajánlattevők benyújtották az alábbi ajánlatokat: 

 

Ajánlattevő neve: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Janek Géza u. 8-10. 

Szerződéses ár: nettó 6.978.799,- Ft 

 

Ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. 

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6. 

Szerződéses ár: nettó 11.754.243,- Ft 

 

Ajánlattevő neve: Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (ajánlati adatlap nélkül érkezett) 

Ajánlattevő címe: 2461 Tárnok, Fehérvári út. 34. 

Szerződéses ár: nettó 14.295.050,- Ft 

 

A benyújtott ajánlat bontásáról Ajánlatkérő bontási jegyzőkönyvet készített.  

 

A bontást követően a beérkezett ajánlatokat a bírálóbizottság értékelte. 

 

A bírálóbizottság az ajánlatot elbírálta és az alábbi döntési javaslatot terjeszti elő.   

 

A Pénzügyi Bizottság a beszerzési eljárás lezárásaként elfogadásra javasolja az alábbi 

határozati-tervezetet 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (I.28) határozata 

„Tordas, Széchenyi utca kövezése” beszerzési eljárás lezárásaról 

 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tordas, 

Széchenyi utca kövezése” tárgyú eljárást lezáró döntési javaslatot és az alábbi határozatot 

hozza: 

 



 

 

 2 

1.) a Képviselő-testület a bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a 

következő ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

 

 Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Janek Géza u. 8-10.) 

 ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.) 

 Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út. 34.) 

 

2.) a Képviselő-testület a bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a fenti 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.   

 

3.) a Képviselő-testület az eljárás nyertesének a következő ajánlattevőt hirdeti ki: 

 

Ajánlattevő neve: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Janek Géza u. 8-10. 

Szerződéses ár: nettó 6.978.799,- Ft 

 

4.) a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményéről szóló 

tájékoztató („Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c. dokumentum) elkészítésére és 

az ajánlattevők részére történő megküldésére, egyúttal a nyertes ajánlattevővel a 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Juhász Csaba polgármester 

Határidő: Azonnal  


