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Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 9-én 17.45 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: Sósné Tari Júlia, Sümegi Kitti képviselők 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.45 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül három (3) fő jelen van, valamint 
azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek 
megfelelően került összehívásra. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül. 
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására. 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
Nyílt ülés: 
1./ „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken” 
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában zárt ülésen hozott döntés ismertetése 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
2./ „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Nagykanizsa és Kisrécse településeken” 
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában zárt ülésen hozott döntés ismertetése 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 

 

 
1./ „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken” 
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában zárt ülésen hozott döntés ismertetése 
 
 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában zárt ülésen hozott döntést.  
 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2019. (X.9.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen előterjesztés és mellékleteinek 
megfelelően „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg 
településeken” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

1. megállapítja, hogy az RINOTERRA Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 

Nagykanizsa, Téglagyári utca 20.), valamint a MIRDAN ÉPÍTŐ Betéti Társaság (8800 



Nagykanizsa, Fő út 2. 5. em. 9.) meghívott ajánlattevők benyújtott ajánlatai 

érvénytelenek a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján. 

 

2. megállapítja, hogy a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.) és a FUNDAXIS-3M 

Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8640 Fonyód, Csend utca 5.) meghívott 

ajánlattevők benyújtott ajánlatai érvényesek. 

 

3. megállapítja, hogy a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.) és a FUNDAXIS-3M 

Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8640 Fonyód, Csend utca 5.) meghívott 

ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. 

 

4. megállapítja, a bírálati szempont a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint a legjobb ár-érték 

arány, amelyre a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő 

Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady 

utca 50.) nyújtotta be 

 

Ajánlattevő Bauterc-Prizma

Nettó ajánlati ár (HUF)             114 083 849    

Jótállás időtartama a kötelezően elvárt 24 hónapon felül (0-36 hónap) 36

MV-KE vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező műszaki vezető 

szakmai tapasztalata kerekparút építésével, felújításával kapcsolatos építési 

beruházásban (0-5 db)

6

 
 

megajánlással, mely esetében az összeg magasabb nettó 26 320 650,- Ft-tal (bruttó 

33 427 226,- Ft) a rendelkezésre álló fedezetnél.  

 

5. megállapítja, hogy az eljárás nyertese a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.), mint 

az összességében legelőnyösebb ajánlatot és egyben a legalacsonyabb összegű ajánlati 

árat tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 

 

6. megállapítja, hogy ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (támogatási szerződés 

módosítást, vagy változás bejelentést) nyújt be. A támogatásra irányuló igény el nem 

fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan 

körülménynek kell tekinteni, amelyre ajánlatkérő a Szerződés megkötésére vagy 

teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A fentiek értelmében Ajánlatkérő a 

Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§(1) bek. alapján az eljárást akkor is 

eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító 

Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés 

nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. 

 



7. megállapítja, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen 

eredményes a felhívásban megjelölt feltétel bekövetkezésétől függően, a szerződés 

a szerződéskötési moratórium lejárta után (összegzés megküldése + 5 nap) a 

BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társasággal (8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.) megköthető. A szerződésben 

ajánlatkérő kiköti a felhívásban meghatározott feltételt a szerződés hatálybalépésének 

feltételeként a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján.  

 

Határidő:  2019. október 18. (összegezés megküldése) 

Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester 

(Operatív felelős: Papné Szabó Mónika, jegyző, dr. Molnár Zoltán felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó) 

 

2./ „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Nagykanizsa és Kisrécse településeken” 
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában zárt ülésen hozott döntés ismertetése 
 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Nagykanizsa és 
Kisrécse településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában zárt ülésen hozott döntést.  
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2019. (X.9.) számú határozata 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen előterjesztés és mellékleteinek 
megfelelően „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

1. A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapítja, hogy az RINOTERRA Mélyépítő 

Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Téglagyári utca 20.), valamint a 

MIRDAN ÉPÍTŐ Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Fő út 2. 5. em. 9.) meghívott 

ajánlattevők benyújtott ajánlatai érvénytelenek a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján. 

 

2. A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapítja, hogy a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő 

Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady 

utca 50.) és a FUNDAXIS-3M Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8640 

Fonyód, Csend utca 5.) meghívott ajánlattevők benyújtott ajánlatai érvényesek. 

 

3. A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapítja, hogy a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő 

Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady 

utca 50.) és a FUNDAXIS-3M Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8640 

Fonyód, Csend utca 5.) meghívott ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére. 

 

4. A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapítja, a bírálati szempont a Kbt. 76. § (2) c) 

pontja szerint a legjobb ár-érték arány, amelyre a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a 



BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.) nyújtotta be 

 

Ajánlattevő Bauterc-Prizma

Nettó ajánlati ár (HUF)             143 846 600    

Jótállás időtartama a kötelezően elvárt 24 hónapon felül (0-

36 hónap)
36

MV-KE vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező 

műszaki vezető szakmai tapasztalata kerekparút építésével, 

felújításával kapcsolatos építési beruházásban (0-5 db)

5

 

 
megajánlással, mely esetében az összeg magasabb mindösszesen nettó 33 180 112,- 

Ft-tal (bruttó 42 138 742,- Ft) a rendelkezésre álló fedezetnél. 

 

5. A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapítja, hogy a 4. pontban szereplő megajánlást 

figyelembe véve Kisrécse Község Önkormányzata részéről nettó 14 384 659,- Ft (bruttó 

18 268 517,- Ft) biztosítása szükségeses, amely nettó 3 318 011,- Ft-tal (bruttó 4 213 

874,- Ft) magasabb Kisrécse Község Önkormányzata részére rendelkezésre álló 

fedezetnél. 

 

6. A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapítja, hogy az eljárás nyertese a BAUTERC-

PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 

Nagykanizsa, Ady utca 50.), mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot és egyben 

a legalacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó 

ajánlattevő. 

 

7. A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapítja, hogy ajánlatkérő támogatásra irányuló 

igényt (támogatási szerződés módosítást, vagy változás bejelentést) nyújt be. A 

támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben 

történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre ajánlatkérő a Szerződés 

megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A fentiek 

értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§(1) bek. alapján az 

eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét 

biztosító Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a 

változásbejelentés nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik 

felhasználhatóvá. 

 

8. A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapítja, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése 

alapján feltételesen eredményes a felhívásban megjelölt feltétel bekövetkezésétől 

függően, a szerződés a szerződéskötési moratórium lejárta után (összegzés 

megküldése + 5 nap) a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi 



Korlátolt Felelősségű Társasággal (8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.) megköthető. A 

szerződésben ajánlatkérő kiköti a felhívásban meghatározott feltételt a szerződés 

hatálybalépésének feltételeként a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján.  

  

 

Határidő:  2019. október 18. (összegezés megküldése) 

Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester 

(Operatív felelős: Papné Szabó Mónika, jegyző, dr. Molnár Zoltán felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó) 

 

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 17.45 órakor kezdődött és 17.55 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


