
Kisrécse Község Önkormányzata Polgármesterének  

20/2020. (VI.17.) Határozata 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) 

bekezdésében meghatározott átruházott jogkörében eljárva, Magyarország Kormányának a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, illetve az egészség és az 

élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel 

kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV.1.) Korm. rendeletre figyelemmel - a 

képviselő-testületi tagokkal történt előzetes egyetértésre is alapozva –az alábbi határozatot 

hozom: 

1.Jelen előterjesztés és mellékleteinek megfelelően „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés 
Kisrécse és Zalasárszeg településeken” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

1. megállapítom, hogy a Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

felelősségű Társaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em) meghívott 

ajánlattevő benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján. 

 

2. megállapítom, hogy az RINOTERRA Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 

Nagykanizsa, Téglagyári utca 20.) meghívott ajánlattevő benyújtott ajánlata 

érvénytelen a Kbt. 73. § (1) d) pontja alapján. 

 

3. megállapítom, hogy a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.) e s a FUNDAXIS-3M 

Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8640 Fonyód, Csend utca 5.) meghívott 

ajánlattevők benyújtott ajánlatai érvényesek. 

 

4. megállapítom, hogy a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.) e s a FUNDAXIS-3M 

Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8640 Fonyód, Csend utca 5.) meghívott 

ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. 

 

5. megállapítom, a bírálati szempont a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint a legjobb ár-érték 

arány, amelyre a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő 

Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady 

utca 50.) nyújtotta be 

 



 
 
megajánlással, mely esetében az összeg magasabb nettó 26 320 709,- Ft-tal (bruttó 

33 427 300,- Ft) a rendelkezésre álló fedezetnél.  

 

6. megállapítom, hogy az eljárás nyertese a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.), mint 

az összességében legelőnyösebb ajánlatot és egyben a legalacsonyabb összegű ajánlati 

árat tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 

 

7. megállapítom, hogy ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (támogatási 

szerződés módosítást, vagy változás bejelentést) nyújt be. A támogatásra irányuló 

igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan 

körülménynek kell tekinteni, amelyre ajánlatkérő a Szerződés megkötésére vagy 

teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A fentiek értelmében Ajánlatkérő a 

Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§(1) bek. alapján az eljárást akkor is 

eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító 

Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés 

nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. 

 

8. megállapítom, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen 

eredményes a felhívásban megjelölt feltétel bekövetkezésétől függően, a szerződés 

a szerződéskötési moratórium lejárta után (összegzés megküldése + 5 nap) a BAUTERC-

PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.) megköthető. A szerződésben ajánlatkérő kiköti a 

felhívásban meghatározott feltételt a szerződés hatálybalépésének feltételeként a Kbt. 

135.§ (12) bekezdése alapján.  

 

2. Döntésemről a képviselő-testület minden tagját értesítem. 

 

 

Határidő:  2020. június 30. (összegezés megküldése) 

Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester 

Bauterc-Prizma 

Mélyépítő Műszaki és 

Kereskedelmi Kft

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 114 083 908

2. A kötelezően vállalt 24 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt 

többlet jótállási idő hónapokban (min. 0 - max. 36 hónap)
1

3. Jótállási időszak alatt a rendeltetésszerű használatot nem gátló hiba 

esetén a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje 

munkanapban meghatározva (min. 1nap, max. 10nap)

1

4. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében 

bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 

hónap)

60



(Operatív felelős: Papné Szabó Mónika, jegyző, dr. Molnár Zoltán felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó) 

 

 

Kisrécse, 2020. június 17. 

 

 

Tóth Lucia Krisztina  

polgármester 

 

 

 


