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1 .  N a p i r e n d  
 

 
 

…./2018. (…….) Képviselő – testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Község Önkormányzata Ajánlatkérő által 
indított, „Tolmács, Szentiványi-kastély homlokzati felújítása” közbeszerzési eljárás vonatkozásában (továbbiakban: 
közbeszerzési eljárás), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint 
Ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzata alapján a bírálóbizottság döntési javaslatát elfogadva, az alábbi közbeszerzési 
eljárást lezáró döntést hozza: 

• A képviselő-testület megállapítja, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes, mivel érkeztek 
ajánlatok, mely alapján a szerződés megköthető. 
A beérkezett két ajánlat közül a BOLTÍV BAU Kft. ajánlata érvényes, hiánypótlási kötelezettségének 
határidőben eleget tett.  
A KINGSZIMA Kft. ajánlata érvénytelen, mert a felolvasó lapon a teljesítés időtartamára megadott érték 
magasabb, mint az ajánlattételi felhívásban szereplő legkedvezőtlenebb szint, és az ajánlatban máshol nem 
szerepel a teljesítés időtartamára vonatkozó megajánlás. Az ajánlattételi felhívás szerint „7 hónapnál 
hosszabb ajánlat nem adható”.  Erre tekintettel a KINGSZIMA Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit) érvénytelen.  

• A BOLTÍV-BAU Kft. (2643 Diósjenő, Dózsa György út 28/b.) ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll 
fenn, az ajánlat műszaki-szakmai, jogi, és pénzügyi-gazdasági szempontból megfelel a felhívás és a 
dokumentáció feltételeinek, ezért az ajánlat érvényes. 

• A Közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot (nettó ár: 39.801.576 Ft + áfa) 
benyújtó BOLTÍV-BAU Kft. ajánlattevő minősül a nyertes ajánlattevőnek. Döntéshozó feljogosítja 
Ajánlatkérő törvényes képviselőjét, hogy a vállalkozási szerződést a BOLTÍV-BAU Kft. Ajánlattevővel kösse 
meg.  

Ajánlatkérő felhatalmazza a közbeszerzési eljárást lefolytató dr. Pálinkás Ügyvédi Iroda közbeszerzési szakértőjét, 
Dr. Pálinkás Csilla ügyvédet, hogy a közbeszerzési eljárásban a fent meghozott döntéseknek, és lefolytatott 
bírálatnak megfelelő tartalommal készítsen írásbeli összegezést, és azt minden ajánlattevő részére küldje meg. 
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