
 

 

 1 

Iktatószám: 155-63/2021 

Ügyintéző: Taller Adél 

 

Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. augusztus 31-i testületi ülésére. 

 

Tárgy: „Tordas, Somogyi Béla utca járdájának felújítása” tárgyú beszerzési eljárás lezárása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tordas Község Önkormányzata 2021. március 8-án pályázatot nyújtott be a Magyarország 

2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (Kvtv.) 3. A helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatási melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási 

célú kiegészítő támogatásai alapján „Tordas, Somogyi Béla utca járdájának felújítása” 

tárgyban. 

 

Tordas Község Önkormányzata a BMÖFT/6-9/2021. iktatószámon érkezett Támogatói 

Okiratban foglaltak szerint 10.685.048,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

Tordas Község Önkormányzata a Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárást indított 

„Tordas, Somogyi Béla utca járdájának felújítása” tárgyban. 

 

A kivitelező kiválasztása a Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárás keretében 

elkezdődött. 

 

Az ajánlatkérési felhívást 2021. augusztus hó 3. napján küldtük meg az alábbi 

ajánlattevőknek: 

 

➢ Extreme-Park Környezetépítő Kft. (extremepark@extremepark.hu)   

➢ Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (hornyakutepitokft@gmail.com)   

➢ Vértes-Út Kft. (vertes-ut@vertes-ut.hu) 
  
A tárgyi beszerzési eljárás 2021. augusztus hó 10. napján 10:00 órai ajánlattételi határidőre az 

alábbi ajánlattevők benyújtották az alábbi ajánlatokat: 

 

Ajánlattevő neve: Extreme-Park Környezetépítő Kft. 

Ajánlattevő címe: 2800 Tatabánya, Erdész út D. épület 

Szerződéses ár: nettó 9.969.279,- Ft   

 

Ajánlattevő neve: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. 

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

Szerződéses ár: nettó 9.898.146,- Ft 

 

Ajánlattevő neve: Vértes-Út Kft. 

Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Agostyáni út 78. 

Szerződéses ár: nettó 10.069.437,- Ft 

 

A benyújtott ajánlat bontásáról Ajánlatkérő bontási jegyzőkönyvet készített.  
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A bontást követően a beérkezett ajánlatokat a bírálóbizottság értékelte. 

 

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

 

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni 

az alábbi határozati javaslat felől: 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2021. (VIII. 31.) határozata 

a „Tordas, Somogyi Béla utca járdájának felújítása”tárgyú beszerzési eljárás 

lezárásáról 

 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tordas, Somogyi 

Béla utca járdájának felújítása” tárgyú eljárást lezáró döntési javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

következő ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

 

• Extreme-Park Környezetépítő Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület) 

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

• Vértes-Út Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) 

 

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 utca 8-10. 

Szerződéses ár: nettó 9.898.146,- 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  


