
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0016 „Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítés Kéthely 

községben” című közbeszerzés eljárás eredményhirdetésére 

 

 

Kéthely Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Közvilágítás energiatakarékos 

korszerűsítés Kéthely községben” címmel. A képviselő-testület 2013. június 28-i ülésén a 

100/2013. (VI.28.) sz. határozatával a Deák Ügyvédi Irodát (7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 

1-2) hatalmazta fel a közbeszerzési folyamat lebonyolításával.  

 

 

Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat érkezett az 

alábbi ajánlattevőktől: 

 

1. MULTIVILL-STAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7759 Lánycsók, Kossuth u. 

69.) 

2. Enerin EPC Kft. (1134 Budapest, Klapka u. 11.) 

3. VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8840 Csurgó, József A. u. 2/a) 

 

Az elsődleges formai értékelés eredményeként 2013. szeptember 25. napján hiánypótlási 

felhívás került kiküldésre az ajánlattevőknek. 

 

A VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata hiánypótlás nélkül is mindenben 

megfelelt az ajánlattételi felhívás és a jogszabályok követelményeinek, az nem tartalmazott 

érvénytelenségre okot adó eltérést, ezért a VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítani és tartalmilag is értékelni.  

 

A MULTIVILL-STAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a hiánypótlási felhívásban 

meghatározott határidő lejártáig nem nyújtotta be a szükséges dokumentumokat, ezért a 

bírálat során csak az eredeti ajánlati példánya vehető figyelembe, amely azonban 

érvénytelenségre okot adó eltéréseket tartalmaz, ezért az ajánlatkérő a MULTIVILL-STAR 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

nyilvánítsa érvénytelenné. 

 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha  

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok formai 

követelményeit. 

 

Az Enerin EPC Kft. a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő lejártáig benyújtotta a 

szükséges dokumentumokat, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlat nem 

tartalmaz érvénytelenségre okot adó eltérést, vagyis az ajánlatot érvényesnek és alkalmasnak 

nyilvánítani és tartalmilag is értékelni. 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek a „Kéthely 

Község közigazgatási területén „Közvilágítás korszerűsítés a KEOP-2012.5.5.0/A típusú 

pályázat” keretében, a korszerűtlen közvilágítási berendezések rekonstrukciójának 

kivitelezése, (tervezéssel és engedélyeztetéssel) a monitoring időszak alatti üzemeltetéssel 

együtt” tárgyú hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban beérkezett 

ajánlatok értékelési javaslatát az előterjesztés mellékletként tartalmazza. 
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A 2013. november 06-i testületi ülésen a képviselő-testület a 137/2013. (XI.06.) sz. 

határozatával Fata István a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézőjét 

választotta a közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökéve. 

A Bíráló Bizottság megtartotta az ülését és összességében értékelte a beérkezett ajánlatokat és 

megállapította, hogy összességében az eljárásban az önkormányzat számára legkedvezőbb és 

legelőnyösebb ajánlatot a VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta. 

 

A Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja a képviselő-testület részére a közbeszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítani és a VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t az eljárás 

nyerteseként kihirdetni és vele a szerződést a felhívásban és a dokumentációban 

meghatározott feltételekkel megkötni. 

 

A Bíráló Bizottság fenti közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslata és 

szakvéleménye ezennel előterjesztésre kerül a Képviselő-testület elé, tekintettel arra, hogy 

Kéthely Község Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerint az eljárást lezáró 

döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult. A Bíráló Bizottság ülésének 

jegyzőkönyvét az előterjesztés mellékletként tartalmazza. 

 

A Bíráló Bizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület 

határozatban dönt az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről. Az eljárást lezáró 

döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni 

 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatás után elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Határozati javaslat: 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/ 

„Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítés Kéthely községben” című 

pályázathoz kapcsolódó hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési 

eljárásban kialakult eredmény és a Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja továbbá, 

hogy a kiküldött ajánlattételi felhívásra 3 ajánlat érkezett be. A beérkezett 

ajánlatok közül a képviselő-testület a VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. (8840 Csurgó, József A. u. 2/a) valamint az Enerin EPC Kft (1134 Budapest, 

Klapka u. 11.) ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

 

A képviselő-testület a MULTIVILL-STAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(7759 Lánycsók, Kossuth u. 69.) ajánlatát a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján 

érvénytelennek nyilvánítja. 

 

A beérkezett érvényes ajánlatok közül a VILKOR Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft nyújtotta be összességében a legelőnyösebb ajánlatot, ezért a 

képviselő-testület a VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft hirdeti ki 

nyertesnek a közbeszerzési eljárás tekintetében. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a VILKOR Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a felhívásban és a dokumentációban 

meghatározott feltételek szerinti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Sipos Balázs 

Határidő: azonnal 

 

 

Kéthely, 2013. november 7. 

 

 

Sipos Balázs sk. 

polgármester 


