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BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 
 

I.  
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
1. Ajánlatkérő neve és székhelye: Pomáz Város Önkormányzata (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 

23-25.) 
 
2. A közbeszerzés tárgya: „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” 
 
3. A közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei: Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik 

Része szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti) 
közbeszerzési eljárást kezdeményezett az EKR rendszerben EKR000525952021 iktatószámon, 
2021. május 18. napján ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok megküldésével. 

 
4. Eljárási cselekmény: Döntési javaslatok az eljárás eredményéről 
 

5. Helyszín: A közegészségügyi helyzetre (COVID-19 koronavírus-járvány) való tekintettel a 
Bírálóbizottság tagjai konferenciahívás keretén belül vesznek részt az ülésen. 

 
6. Időpont: 2021. június 1, 14.00 óra 
 

7. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: A Bírálóbizottság tagjai: 
 

Kovács Dóra – pénzügyi szakértelem 
Kiss Tibor – közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 
Dr. Tóth Ibolya – jogi szakértelem 
Bálint Gyöngyi – közbeszerzési szakértelem 

 
8. A közbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk: 
 
Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok megküldése: 2021.05.18. 
Ajánlattételi határidő: 2021.05.28., 10:00 óra 
 

9. Ajánlattevő neve, székhelye, ajánlati elemei: A 2021.05.28. napján készült bontási jegyzőkönyv 
szerint: 

 
Ajánlattevő neve: P+R Depo Kft. (vezető ajánlattevő)  
Székhelye: 1173 Budapest Pesti Út 158 2em 17.  
 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 140 221 316  
2. A kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felüli többlet jótállás vállalása (egész hónapokban megadva, 
0-24 hónap között): 0  
3. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem): igen  
4. Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása 
legalább 50 %-ban (igen/nem): igen 
 
Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: 
nettó 75 624 816 HUF 
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II. 
MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
A Kbt. 70. § (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: 
 
„Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. 

§-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről 

szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) 

bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, vagy az ajánlatok 

bírálatának hiányában is megállapítható, hogy egyéb okból az eljárás eredménytelenné 

nyilvánításának van helye. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen 

eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának 

lehetőségével a 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint.” 

 
Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárásban benyújtott árajánlat meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének 
megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, a Kbt. 70. § (1) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő nem végzi el az ajánlat bírálatát, továbbá megállapítja, hogy az 
eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy a rendelkezésre 
álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 

 
III. 

ÉRDEMI DÖNTÉSI JAVASLAT 
 
A Bírálóbizottság az alábbi döntésekre tesz javaslatot:  
 

1. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel 
arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés 
megkötéséhez. 
 

2. A tárgyi eljárás lezárását követően Ajánlatkérő azonnal kezdeményezi az eljárás újraindítását. 
 
Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem volt, a Bírálóbizottság befejezi a munkáját. 
 

Jegyzőkönyv lezárva 14 óra 10 perckor. 

 
Mellékletek:  

 a bírálóbizottság tagjainak egyéni bírálati lapja 
 
(A Közbeszerzési Szabályzat 6.7.1 pontja akként rendelkezik, hogy Ajánlatkérő bírálati lapot nem 
alkalmaz, azonban tekintettel COVID-19 koronavírus-járványra, a Bírálóbizottság fizikailag egy 
helységben való ülésezése nem lehetséges. Ajánlatkérő konferenciahívás keretén belül tartja meg a 
Bírálóbizottsági ülést, ezért a Bírálóbizottsági tagok nem a jegyzőkönyvet írják alá együttesen, hanem 
egyéni bírálati lap formájában teszik meg javaslataikat az eljárással kapcsolatosan.) 
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EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 
 

1. Ajánlatkérő neve és székhelye: Pomáz Város Önkormányzata (2013 Pomáz, Kossuth Lajos 

utca 23-25.) 
 
2. A közbeszerzés tárgya: „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” 

 
3. A közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei: Ajánlatkérő a Kbt. 

Harmadik Része szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti) közbeszerzési eljárást kezdeményezett az EKR rendszerben EKR000525952021 

iktatószámon, 2021. május 18. napján ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

megküldésével. 

 

4. A Bírálóbizottság tagja1: Kovács Dóra (pénzügyi szakértelem) / Dr. Tóth Ibolya (jogi 

szakértelem) / Kiss Tibor (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem) / Bálint Gyöngyi 
(közbeszerzési szakértelem) 

 

5. Eljárási cselekmény: Döntési javaslatok az eljárás eredményéről 
 
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat alapján – egyetértve a bírálóbizottsági ülés 

jegyzőkönyvében foglaltakkal - az alábbi döntési javaslatot teszem: 

 
1. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen 

tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 

szerződés megkötéséhez. 

 

2. A tárgyi eljárás lezárását követően Ajánlatkérő azonnal kezdeményezi az eljárás 

újraindítását. 

 

Egyéb megjegyzés: --- 

 
Pomáz, 2021. június 1.  

……………………….. 

bírálóbizottsági tag 

 
1 Kérjük az aláíró személyét egyértelműben (aláhúzással, a többi áthúzásával, stb.) jelölni! 



Dankó utca és kömyékének csapadékvíz elvezetése

EGYÉNI nÍnÁr,nrl LAP

1. Ajánlatkérő neve és székhelye:PomázVáros onkormányzata(2}l3Pomáz, Kossuth Lajos

utca23-25.)

2. A közbeszerzés tárgya:,,Dankó utca és környékének csapadékviz elvezetése"

3. A közbeszerzési eljárás Íajtája, megindításának kiirülményei: Ajánlatkérő a Kbt.

Harmadik Része szerinti, netnzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 115. $ (1) bekezdés

szerinti) közbeszerzési eljárást kezdeményezett az EKR rendszerben EKR000525952021
iktatószámon,ZO2l. május 18. napján ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok

megküldésével.

4. A Bírálóbizottság tagial: Kovács Dóra (pénzügyi szakértelem) / D*a!1!!l' tolv"!'ogi
szakértelem) / Kiss Tibor (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem) / Bátint Gyöngyi
(közb eszer zési szakértel em)

5. Etjárási cselekmény: Döntési javaslatok az eljárás eredményéről

Az ajánlattevő áItal benffitott ajátúat alap1án egyetértve a bírálóbizottsági ülés
jegyzőkönyvében foglaltakkal - az alábbi döntési javaslatot teszem:

1. A közbeszerzési eljarás a Kbt. 75. $ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménÍelen

tekintettel ana, hogy a rendelkezésre á|lő anyagi feőezet összege nem elegendő a

szeruő dés me gkötés éhez.

2. A tárgyi eljárás lezárását követően Ajánlatkéró azonnal kezdeményezi az eljárás

újraindítását.

Egyéb megjegyzés:

Pomáu,20zI.június o't

:?|7J.Í
birálőbizottsági tag

' rér.|tik az alákő személyét egyértelműben (aláhúzással, a többi áthuzásával, stb.) jelölni!
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EGYÉNI nÍnÁlarl LAP

1. Ajánlatkérő neve és székhelye:PománVáros Ónkormányzata(2}l3Pomáz,KossuthLajos
utca23-25.)

2. A közbeszerzés tátgyaz,,Dankó utca és környékének csapadékviz elvezetése"

3. A közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának kiirülményei: Ajánlatkérő a Kbt.

Harmadik Része szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 115. $ (1) bekezdés

szerinti) közheszeruési eljárást kezdeményezett az EKR rendszerben EKR00052 595202l

íktatőszérnon,2OZ7. május 18. napján ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok

megktildésével.

+ A Bírálóbízottság tagial: Kovács Dróra (pénzügyi szakértelem) / p*+ó'thlbelyr(iesi
i

@
5. Eljárási cselekmény: Döntési javaslatok az eljárás eredményéről

Az ajánlattevó által benyújtott ajánlat alapján egyetértve a birálőbizottsági ülés
jegyzőkönyvében foglaltakkal - az alábbi döntési javaslatot teszem:

1. A közbeszerzési eljarás a Kbt. 75. $ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen

tekintettel ana, hogy a rendelkezésre áIIő anyagi fedezet összege nem elegendő a

szerző dés megkötéséhez.

2. A tárgyi eljárás lezárását követően Ajánlatkérő azora;ai| kezdeményezi az eljárás

újraindítását'

Egyéb megjegyzés

Pomén,zlzl.június 1

biráIőbizottsági tag

l t<éritik az aláirő személyét egyértelműbben (aláhúzással, a többi áthuzásával, stb.) jelölni!
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