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KIVONAT 

 

 
Nagybánhegyes Község Képviselő-testületének 2019. június 3-án megtartott nyílt ülése 

jegyzőkönyvéből: 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – tartózkodás és  ellenszavazat nélkül - az alábbi 

határozatot hozta meg: 

Határozat 

 

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2019. (VI.3.) Kt. 

határozata 

Tárgy: Külterületi utak felújítása Nagybánhegyesen” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

eljárást lezáró döntés meghozatala. 

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Külterületi utak felújítása 

Nagybánhegyesen” tárgyú közbeszerzési eljárásban (Közbeszerzési eljárás azonosítója: 

EKR000530222019) rögzíti, hogy a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjesztette a 

Testület, mint a Közbeszerzési Szabályzat szerinti legfőbb döntéshozó Testület elé: 

 

„Döntési javaslat: 

 

A Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja a Döntéshozónak, hogy a PRO-BÉKÉS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (5711 Gyula, Láncház u. 3.) Ajánlattevő ajánlatát –a benyújtott ajánlat tartalma, 

a hiánypótlás, igazolások és egyéb iratok tartalma alapján- fogadja el érvényesnek. 

 

A Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja a Döntéshozónak, hogy a PROSZERV Mérnöki és 

Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther u. 12. 2. em. 220.) Ajánlattevő ajánlatát –a benyújtott 

ajánlat tartalma, a hiánypótlás, igazolások és egyéb iratok tartalma alapján- fogadja el 

érvényesnek. 

 

A Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja a Döntéshozónak, hogy az Ajánlatkérő nyilvánítsa az 

eljárás nyertesének a PRO-BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5711 Gyula, Láncház u. 3.) 

Ajánlattevőt a többlet fedezet biztosítása esetén. 

 

A Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja a Döntéshozónak, hogy a nyertes ajánlatot követő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőt ne jelöljön meg az összegezésben. 

 

A Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja a Döntéshozónak, hogy az összesen 746.255,- Ft többlet 

fedezetet biztosítsa az eljárásban. (Fedezet összege: 77.972.570,- Ft, nyertes ajánlati ár: 

78.718.825,- Ft). 

 

A Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja a Döntéshozónak, hogy az Ajánlatkérő nyilvánítsa az 

eljárást eredményesnek. 
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A Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvek, a Bírálati lapok részletes ismertetésre kerültek. A Bíráló 

Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő Testület a kérdést megvitatta és a döntési javaslatot 

teljes egészében elfogadva meghozta a következő határozatot: 

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete ezért névszerinti szavazással 

egyhangúlag (Anda Attila igen, Csizmadia Gergely igen, Gulyás Judit igen, Farkas Sándor 

igen, ,) úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, a PRO-BÉKÉS 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5711 Gyula, Láncház u. 3.) és a PROSZERV Mérnöki és 

Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther u. 12. 2. em. 220.) Ajánlattevők ajánlatát 

érvényesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az PRO-BÉKÉS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (5711 Gyula, Láncház u. 3.) Ajánlattevőt jelöli meg, mint a legjobb ár-érték 

arányú érvényes ajánlatot tevőt (ajánlati ár: 78.718.825,- Ft+áfa). Az összesen 746.255,- Ft 

többlet fedezetet biztosítja. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevő nem kerül 

megjelölésre.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás eredményére vonatkozó döntés alapján 

intézkedjen az összegezés az ajánlattevők részére történő megküldésről és felhatalmazza a 

közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés aláírására. 

K.m.f. 

 

Farkas Sándor        Pajkó Alexandra 

polgármester        jegyző 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

Anda Attila        Csizmadia Gergely 

képviselő        képviselő 

 

Kivonat hiteléül:  

Nagybánhegyes, 2019. június 3. 

 

 

Pajkó Alexandra 

jegyző  


