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Iktatószám: 128-57/2022 
Ügyintéző: Tárkányi Ágnes 

 

Előterjesztés 
2022. május 24-i rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: MFP-ÖTIF/2022 kódszámú „Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése” felhívású pályázat Tordas, Temető, 
belső kiszolgáló utak építése tárgyú beszerzési eljárás lezárása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tordas Község Önkormányzata 2022. február 8-án pályázatot nyújtott be a Magyar Falu 
Program keretében (MFP-ÖTIF/2022) „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 
elnevezésű pályázati felhívásra. 
 
Tordas Község Önkormányzata a 3365751800 iratazonosító számon érkezett Támogatói 
Okiratban foglaltak szerint 5.998.119,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
 
Tordas Község Önkormányzata a Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárást indított 
„Tordas, Temető, belső kiszolgáló utak építése” tárgyban (Tordas, 176 hrsz.).   
 
A kivitelező kiválasztása a Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárás keretében újra 
kezdődött. 
 
Az ajánlatkérési felhívást 2022. május 12. napján küldtük meg az alábbi ajánlattevőknek: 
 

 Széles út Hungária Kft.  (fuzek.gabor@szelesuthungaria.hu)   
 Vértes-Út Kft. (vertes-ut@vertes-ut.hu)   
 Hornyák Útépítő Kft. (hornyakutepitokft@gmail.com) 

  
 
A tárgyi beszerzési eljárás 2022. május 17. 10:00 órai ajánlattételi határidőre az ajánlattevők 
benyújtották az alábbi ajánlatokat: 
 
Ajánlattevő neve: Széles Út Hungária Kft.  
Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Faller Jenő utca 2. 
Szerződéses ár: nettó 4.825.960,- Ft   
 
Ajánlattevő neve: Vértes-Út Kft. 
Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Agostyáni út 78. 
Szerződéses ár: nettó 4.829.125,- Ft 
 
Ajánlattevő neve: Hornyák Útépítő Kft. 
Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Janek Géza utca 8-10. 
Szerződéses ár: nettó 4.722.929,- 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  j a v a s l a t :  
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…./2022. (V. 24.) határozata 

a Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2022 kódszámú „Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése” felhívású pályázat Tordas, Temető, belső kiszolgáló utak 

építése tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról 
 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program 
MFP-ÖTIF/2022 kódszámú „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” felhívású 
pályázat Tordas, Temető, belső kiszolgáló utak építése tárgyú beszerzési eljárást lezáró 
döntési javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2022 
kódszámú „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” felhívású pályázat Tordas, 
Temető, belső kiszolgáló utak építése tárgyú beszerzési eljárás lezárásaként a következőkről 
dönt: 
  

1.) A bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a következő ajánlattevő 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 
 

 Széles Út Hungária Kft.  (2890 Tata, Faller Jenő utca 2.) 
 Vértes-Út Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) 
 Hornyák Útépítő Kft. (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.) 

 
2.) A bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a fenti beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.   
 

3.) Az eljárás nyertesének a következő ajánlattevőt hirdeti ki: 
 

Ajánlattevő neve: Hornyák Útépítő Kft. 
Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Janek Géza utca 8-10. 
Szerződéses ár: nettó 4.722.929,- 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.  
A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  


