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Útfelújítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárása 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Útfelújítási munkák elvégzése 
Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
1. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 1. számú részajánlattételi szakaszát érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja az alábbiak szerint: 

 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

 a közbeszerzési eljárás eredményes és  
 nyertes a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlattevő. 

 
2. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárást a 2.számú részajánlatételi felhívása tekintetében 
eredménytelenül zárja le az alábbiak szerint: 

 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

 a közbeszerzési eljárást eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel 
arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy a Kbt. 53. § (5) 
bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indított mivel a fedezet nem áll még 
rendelkezésre, azaz Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást amennyiben a 
finanszírozási forrás a Megrendelő részére nem kerül rendelkezésre bocsátásra. Jelen esetben a 
fedezet nem áll rendelkezésre és nem is várható, hogy rendelkezésre fog állni, így Ajánlatkérő 
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]. 
 

3. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 3. számú részajánlattételi felhívása tekintetében 
eredménytelenül zárja le az alábbiak szerint: 

 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 



Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

 a közbeszerzési eljárást eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel 
arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy a Kbt. 53. § (5) 
bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indított mivel a fedezet nem áll még 
rendelkezésre, azaz Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást amennyiben a 
finanszírozási forrás a Megrendelő részére nem kerül rendelkezésre bocsátásra. Jelen esetben a 
fedezet nem áll rendelkezésre és nem is várható, hogy rendelkezésre fog állni, így Ajánlatkérő 
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]. 
 

4. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 4. számú részajánlattételi szakaszát érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja az alábbiak szerint: 

 a Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca 32.), a VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a.) és a PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlata érvényes, 

 az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

 a közbeszerzési eljárás eredményes és  
 nyertes a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlattevő. 

 
Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy a Kb. 53. § (5) bekezdése alapján a 4. 
rész esetében feltételes közbeszerzési eljárást indított amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési 
körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt követően 
bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő pályázatot 
nyújtott be egy magasabb műszaki tartalommal, így amennyiben a pályázat eredményesen zárul, azaz a 
támogatásra irányuló igény elfogadásra kerül Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a 
4. részben. A képviselő-testület megállapította, hogy a benyújtott pályázat esetében a támogatásra 
irányuló igény még nem került elfogadásra, de a Támogató tartaléklistára vette, így a 4. rész esetében 
az eredménytelenségi ok nem áll fenn jelenleg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. részajánlat és a 4. részajánlat tekintetében a 
vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
  
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
dr. Lack Mónika 
  jegyző 


