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Iktatószám: 128-90/2022 
Ügyintéző: Tárkányi Ágnes 

 

Előterjesztés 
2022. július 27-i rendkívüli nyílt ülésére 

 
Tárgy: A MFP-UHK/2022 kódszámú „Út, híd kerékpárforgalmi 
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022” 
felhívású pályázat „Tordas, Rákóczi-Petőfi összekötő út építése” 
című projekt beszerzési eljárásának lezárása 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Tordas Község Önkormányzata 2022. február 8-án pályázatot nyújtott be a Magyar Falu 
Program keretében (MFP-UHK/2022) „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 
rendszer építése/felújítása – 2022” elnevezésű pályázati felhívásra. 
 
Tordas Község Önkormányzata a 3365549038 iratazonosító számon érkezett Támogatói 
Okiratban foglaltak szerint 14.988.543,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
 
Tordas Község Önkormányzata a Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárást indított 
„Tordas, Rákóczi-Petőfi összekötő út építése” tárgyban (Tordas, 0122/5 és 116/1 hrsz.).   
 
A kivitelező kiválasztása a Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárás keretében 
kezdődött. 
 
Az ajánlatkérési felhívást 2022. július 22. napján küldtük meg az alábbi ajánlattevőknek: 
 

 Hornyák Útépítő Kft. (hornyakutepitokft@gmail.com) 
 Széles Út Hungária Kft.  (fuzek.gabor@szelesuthungaria.hu) 
 Árkádok Építőipari és Szolgáltató Kft. (info@arkadok.hu) 

 
 
A tárgyi beszerzési eljárás 2022. július 25. 16:00 órai ajánlattételi határidőre az ajánlattevők 
benyújtották az alábbi ajánlatokat: 
 
Ajánlattevő neve: Hornyák Útépítő Kft. 
Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Janek Géza utca 8-10. 
Szerződéses ár: nettó 14.163.850,- Ft  
 
Ajánlattevő neve: Árkádok Építőipari és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe: 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141. 
Szerződéses ár: nettó 18.563.800,- Ft  
 
Ajánlattevő neve: Széles Út Hungária Kft.  
Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Faller Jenő utca 2. 
Szerződéses ár: nettó 16.141.140,- Ft  
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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 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. (VII. 27.) határozata 

a Magyar Falu Program MFP-UHK/2022 kódszámú „Út, híd kerékpárforgalmi 
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022”  felhívású pályázat Tordas, 

Rákóczi-Petőfi összekötő út építése tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról 
 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program 
MFP-UHK/2022 kódszámú „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása – 2022” felhívású pályázat Tordas, Rákóczi-Petőfi összekötő út építése 
tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntési javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program MFP-UHK/2022 
kódszámú „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 
2022” felhívású pályázat Tordas, Rákóczi-Petőfi összekötő út építése beszerzési eljárás 
lezárásaként a következőkről dönt: 
  
1.) A bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a következő ajánlattevő ajánlatát 

érvényesnek nyilvánítja: 
 

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

 
A bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a következő ajánlattevő ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja: 

 
 Árkádok Építőipari és Szolgáltató Kft. (2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 141.) 

 
 

A bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a fenti beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.   
 
2.) 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 14.163.850,- Ft 
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3.) 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 


