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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  

2020. július 13-i soron kívüli ülésén 
 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
 
Jelen vannak: Nagy András Gábor - polgármester   

Csizmadi László - alpolgármester,  
Bálintné Balogh Mária, Gyurászik László, Józsa László, Molnár Tibor, Nagy 
Zsolt, Rácz Zsolt, Szabó Gábor László- képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 

Török Anita – pénzügyi vezető             
Lakosság részéről: -  
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Nagy András Gábor polgármester úr köszönti a soron kívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 
mind a 9 fő jelen van.  
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
1. Kerékpárút közbeszerzés -írásbeli összegezés módosítása előzetes vitarendezés 

miatt  
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Kerékpárút közbeszerzés - írásbeli összegezés módosítása előzetes 
vitarendezés miatt  

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: Ismét a Testület elé került az Arany J. – Bajcsy Zs. utcai 
kerékpárút közbeszerzési eljárása c. napirend, ugyanis az a cég, aki a legkedvezőbb ajánlatot 
adta, de nem volt érvényes az ajánlata, bejelentett egy vitarendezési tárgyalást. Ennek 
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keretében az Önkormányzat felszólította az ajánlatának javítására. Ezt a Fischer Trade 2011 
Kft. megtette, de ennek ellenére újra érvénytelen lett az ajánlata.  
Olyan tételt hagyott üresen, amit kötelező lett volna kitölteni. Ezt a közbeszerzési szakértő 
leírta, a határozatban a 6. pont rögzíti. A mai határozatba bekerül egy újabb pont, amely a 
korábbi határozat hatályon kívül helyezését rögzíti és ismét dönt a nyertes – Gerulus Kft. - 
cégről.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint: 
 

Nagy András Gábor polgármester – igen 
Bálintné Balogh Mária - igen 
Csizmadi László alpolgármester - igen 
Gyurászik László képviselő - igen 
Józsa László képviselő - igen 
Molnár Tibor képviselő - igen 
Nagy Zsolt képviselő – igen 
Rácz Zsolt képviselő - igen 
Szabó Gábor László képviselő – igen 

 
 

58/2020. (07.13.) sz. K.t. határozat: 
 

1)    Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Arany J. utca-
Bajcsy Zs. utca gyalog-és kerékpárút” (EKR000566472020) című közbeszerzési 
eljárását  

eredményesnek nyilvánítja. 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gerulus 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2337 Délegyháza, Tsz telep Külterület) 
ajánlattevő ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítja az alábbiak szerint: 
 Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető    
tartalmi elemei: 
 

Nettó ajánlat ár (HUF) 124.998.000,- HUF 

Többletjótállás mértéke hónapban megadva 
a minimálisan kötelező 24 hónap felett 

(minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 
24 hónap 

 
Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, 
megfelel a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeknek és előírásoknak. A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerint az ajánlata részeként benyújtott dokumentumokban 
megfelelően igazolta, hogy a kizáró okok hatálya alatt nem áll, valamint 
valamennyi szükséges nyilatkozatot/dokumentumot az előírásoknak 
megfelelően benyújtotta, illetve a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 
legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot adta. 
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3) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás során 
beérkezett, a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatban foglaltak szerint a rendelkezésre álló fedezet összegét 
kiegészíti további nettó 9.399.680,- forint összeggel. 
 

4)    Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2337 
Délegyháza, Tsz telep Külterület) ajánlattevővel az ajánlatban foglalt 
feltételekkel és nettó 124.998.000,- Ft +Áfa ajánlati árral a vállalkozási 
szerződést a Kbt. előírásai szerint megkösse. 

 
5)   Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót az eljárást lezáró Összegezés ajánlattevőknek 
való megküldésére a döntéshozatalt követően haladéktalanul, de legkésőbb 
3 munkanapon belül. 

 
6) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fischer Trade 

2011 Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 
Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel az 
alábbiakra: 

 
a) Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtott szakmai ajánlatában hibás 

költségvetési kiírást csatolt, amely tekintetében a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) 
pontja figyelembe vételével hiánypótlás kibocsátására nem volt lehetőség. 
Ajánlattevő ezen érvénytelenségi okra való tekintettel előzetes vitarendezést 
kezdeményezett. Ajánlatkérő ezt követően felvilágosítás kérésben kérte, 
hogy ajánlattevő adjon magyarázatot arra vonatkozóan, hogy a „K Szikkasztó 
kút telepítése” tárgyú költségvetési sor anyagárra vonatkozó részére miért 
nem tett megajánlást. A felvilágosítás kérésre ajánlattevő részben 
kiegészítette költségvetését a kérdéses adatokkal, részben nem pótolta 
azokat, így ajánlatkérő ismételten megállapította, hogy ajánlattevő szakmai 
ajánlata nem teljes körű, így a fenti okokra hivatkozva érvénytelen; 

 
b) Ajánlattevő az előzetes vitarendezési eljárás során kibocsátott hiánypótlási 

felhívásban foglaltaknak teljes körűen nem tett eleget; 
 
c) Ajánlattevő szakmai ajánlata aránytalanul alacsony árat tartalmaz, 

tekintettel arra, hogy a rácsos folyókára vonatkozó ajánlata nem tartalmazza 
azok beépítési költségeit, illetve a rács anyagát az anyagdíj vonatkozásában, 
kizárólag a folyóka anyagdíját. Emellett ajánlattevő ajánlata nem teljesíti a 
műszaki leírásban előírt rácsos folyóka műszaki követelményeit sem. 
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7)  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sziget-Szilárd Út 
és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft., illetve Hidrográd Víz és Közműépítő 
Kft. ajánlattevők ajánlatát ajánlatkérő a - felhívás V.2) 14. pontjában előírtak 
szerint - Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján az értékelést 
követően részletesen nem vizsgálta. 

 
8) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg 

az 54/2020. (VI.29.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.  
 

 Határidő: 3 munkanap- módosított írásbeli összegezés kiküldésére   
 Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

     Török Anita pénzügyi vezető    
 

 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soron kívüli testületi 
ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
        
Nagy András Gábor      dr. Szatmári Attila 
   polgármester                jegyző 


