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Tisztelt Képviselő-testület! 

Előzmények: 

Önkormányzatunk pályázati támogatási igényt nyújtott be a TOP 1.4.1-15- számú 
felhívásra, amely TOP-1.4.1.-15-FE1-2016-00007 azonosító szám alatt került 

regisztrálásra. 

 
A pályázati támogatási igény annak érdekében került benyújtásra, hogy a 2431 Perkáta, 
Bocskai István utca 2. szám alatt található (hrsz: 667/2) szám alatt található óvoda 
bővítése megvalósulhasson. Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a beruházás 
elkészült. 
 

A  Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala által 201700053988 

ÉTDR azonosító szám alatt, IR-000432810/2017. iratazonosító és FE-02/ÉPÍT/671-

16/2017. iktatószámon kiadott, IR-000439648/2017 iratazonosító, FE-02/ÉPÍT/671-

17/2017. iktatószámon módosított és 2017. november 23. napján jogerőre emelkedett 

határozata alapján 2431 Perkáta, Bocskai István utca 1 szám alatt, a Perkáta, 

belterület 667/2. hrsz. alatt nyilvántartott földrészleten található óvoda bővítéseként 

új, földszintes, lapostetős kialakítású épületrész került kialakításra, melynek hasznos 

alapterülete 510,04 m2. Az építési engedélyben külön előírás került rögzítésre a 

hatályos tűzvédelmi feltételeknek történő megfelelés érdekében.  

 

Az épületre vonatkozóan az előírásoknak megfelelő vizsgálatok megtörténtek, és a 

tűzjelző rendszer kialakítása érdekében szükséges tervdokumentáció elkészült. A Fejér 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 35730/1906-3/2018. ált. sz. határozatában a tűzjelző rendszer 

kiépítését a Nagy Tamás tervező által elkészített létesítési tervdokumentáció szerint 

engedélyezte. Eszerint DETNOV CAD150 típusú tűzjelző berendezés kerül beépítésre. 
 
A T. Képviselő testület döntését követően 2018. december 18. napján került sor az 
ajánlattételre felkért szervezetek részére a közbeszerzési dokumentumok megküldésére az 
EKR rendszeren keresztül.  
 

Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők a következők voltak:  
 

AlbaNet 
Informatika Kft. 

Magyarország, 8000 
Székesfehérvár 
Uzsoki Utca 7. 

Tel.: +36-209460174 
Email: 
granasi.janos@alban
et.hu 

Regia Building Kft. 
Magyarország, 1076 
Budapest Thököly Út 
22 

Tel.: +36 704285608 
Email: 
info@regiabuilding.hu 

Alba Complett 
Építőipari és 
Szolgáltató Kft. 

Magyarország, 8000 
Székesfehérvár 
Széchenyi Út 86 

Tel.: +36 306897049 
Email: 
complett@albacompl
ett.hu 



Alba Kar-Tel Kft. 

Magyarország, 8000 

Székesfehérvár 
Adonyi Út 5 

Tel.: +36 202009901 

Email: 

albakartel@albakartel
.hu 

Optimal Market Kft. 
Magyarország, 8000 
Székesfehérvár Olaj 
Utca 27 

Tel.: +36 
209994285  
Email: 
opmarket.kft@gmail.

com 

 
A 2018. december 28. napján 14:00 órára meghatározott ajánlattételi határidőre egy 
gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot. 
 
A bontási jegyzőkönyv alapján az ajánlat a következő: 

 
Ajánlattevő neve:  Optimal-Market Kft. 
Ajánlattevő címe:  8000 Székesfehérvár, Olaj u. 27/1. 
Ajánlattevő kapcsolattartója: Halász Csaba ügyvezető 

Kapcsolattartó elérhetősége: +36 209994285, opmarket.kft@gmail.com 
Ajánlattevő adószáma:  25168738-2-07 
Ellenszolgáltatás összege(nettó vállalkozói díj): 4.321.167,- Ft 

A minimálisan meghatározott jótállási időt 
(36 hónap) meghaladó időtartamú jótállás  
vállalása (min. 0 hónap max. 36 hónap)  0 hónap 
 
A bontási jegyzőkönyv az EKR rendszeren keresztül megküldésre került.  
 
Az ajánlat bírálata megtörtént, az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn. 

Ajánlattevő alkalmasságát igazolta. Ajánlattevő a szerződés teljesítése során alvállalkozót 
vesz igénybe a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására. A felelős műszaki vezetőt 
ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezetként jelölte meg, és csatolta ajánlatában a 
jogosultságot igazoló dokumentumokat, továbbá benyújtotta azon szerződést, amely 
igazolja, hogy a kapacitást nyújtó szervezet részéről a megjelölt erőforrás a szerződés 
teljesítése során rendelkezésre fog állni. 

 

A Bíráló Bizottság a T. Képviselő-testület döntését megelőzően tartja ülését, így javaslatát 
szóban fogom ismertetni.  
 
Jelzem a T. Képviselő-testület felé, hogy a beszerzés becsült értéke 3.797.055,- Ft volt, és 
a T. Képviselő-testület ennek megfelelően biztosította a fedezetet is. A benyújtott ajánlat 
ennél magasabb összegű ellenszolgáltatást tartalmaz, így lehetőség van a Kbt. 75. §. (2) 

bekezdése b) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazásának, figyelemmel arra, hogy 
a rendelkezésre álló fedezet összege megjelölésre és ismertetésre került a bontási 
jegyzőkönyvben és a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés 
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 
 
Kérem, hogy a T. Képviselő-testület megvitatás után szíveskedjen határozni a mellékelt 
határozati javaslat felől.  

 
Perkáta, 2019. január 30.  

Tisztelettel: 

 Somogyi Balázs polgármester 

 



 

Határozat tervezet: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

……/2019. (. ….) határozata 

„Tűzjelző rendszer kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a „Tűzjelző rendszer 

kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

A képviselő testület: 

1.) Az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.  

2.) Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja, figyelemmel arra, hogy 

a Kbt. 75. §. (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi 

fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról készült 

jegyzőkönyvben ismertette a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amely 

megegyezett az eljárás becsült értékével (3.797.055,- Ft). Az OPTIMAL-MARKET 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, 

Olaj utca 27. 1. ép.) Ajánlattevő ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatás összege (nettó 

vállalkozói díj): 4.321.167,- Ft, amely összeg jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló 

fedezet összegét. A képviselő testület pótfedezet biztosítását nem vállalta.  

3.) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az eljárás eredményének kihirdetésére 
és felkéri új közbeszerzési eljárás lefolytatására történő javaslat előterjesztésére. 

 
 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Somogyi Balázs polgármester 

 


