
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. június 22-én tartandó ülésére 
 

Tárgy:  Javaslat „Polgár város közvilágítási lámpatestek korszerűsítése” érdekében indított közbeszerzési 

eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztására. 

 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítők: Német Máté Műszaki irodavezető 

  Vámosi Tamás Városüzemeltetési előadó 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági Bizottság  

Ügyiratszám: 4150 – 7 /2017. 

Melléklet: 1 pld. írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 17-én tartott ülésén a 70/2017.(V.17.) 

számú határozatával elfogadta a „Polgár város közvilágítási lámpatestek korszerűsítése” érdekében indított 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. A közbeszerzési eljárás a 2015. évi CXLIII. törvény a 

közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján nyílt eljárás, nemzeti eljárásrend 

irányadó szabályai szerint került lefolytatásra. 

 

A jóváhagyott ajánlattételi felhívás 2017. május 19-én az alábbi szervezeteknek lett megküldve: 

- Nodix Trade Zrt. (4034 Debrecen, Knézich K. u. 17.) 

- Villjav Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 2.) 

- Illuminatio Zrt. (2724 Újlengyel, Határ út 12.) 

- Mezei-Vill Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u.. 12.) 

- Szelo-Vill Kft. (4641 Mezőladány, Dózsa Gy. u. 68.) 

 

Az eljárásban meghirdetett felhívásra határidőben (2017. május 30. 1000) három ajánlattevő tett ajánlatott, 

mely ajánlatok az alábbiak: 

 

1. Szelo-Vill Kft 

A kivitelezésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft):   83.046.572,- Ft. 

(a 12 éves futamidőre)  

 Az üzemeltetésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft):     1.299.600,- Ft.  

  ( a 12 hónapos időteramra összesen) 

 Vállalt előteljesítés mértéke (maximum 15 nap):    5 nap 

 

2. Mezei-Vill Kft. 

A kivitelezésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft):   79.472.736,- Ft. 

(a 12 éves futamidőre)  

 Az üzemeltetésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft):     1.083.000,- Ft.  

  ( a 12 hónapos időteramra összesen) 

 Vállalt előteljesítés mértéke (maximum 15 nap):    7 nap 

 

3. Illuminatio Zrt. 

A kivitelezésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft):   85.328.815,- Ft. 

(a 12 éves futamidőre)  

 Az üzemeltetésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft):     1.841.100,- Ft.  

  ( a 12 hónapos időteramra összesen) 

 Vállalt előteljesítés mértéke (maximum 15 nap):    3 nap 

 

Az ajánlatok formai és tartalmi vizsgálatát 2017. június 1-én a Nyírber Kft. munkatársai elvégezték, 

melynek során hiánypótlás elrendelése nem vált szükségessé. 



A Közbeszerzési Bírálóbizottság 2017. június 9-én 1000 órakor tartott ülésén tett javaslatot az eljárás 

nyertesére, valamint elkészítette az írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát, mely az előterjesztés 

melléklete. 

 

A fent leírtak alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2017. június 9-én megtartott Közbeszerzési 

Bírálóbizottság ülésén a Bizottság által elkészített írásbeli szakvélemény és döntési javaslata alapján hozza 

meg a döntését: 

 

Javaslom, hogy a SZELO-VILL Kft. (4641 Mezőladány, Dózsa Gy. u. 68.), a MEZEI-VILL Villamosipari 

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) és a Illuminatio Zrt. ( 2724 Újlengyel, 

Határ út 12.) ajánlatát a döntéshozó nyilvánítsa érvényessé. 

 

Javaslom, hogy a döntéshozó az eljárást nyilvánítsa eredményessé, és nyertesként a MEZEI-VILL 

Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) ajánlatát hirdesse ki, 

mivel a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta, az alábbiak szerint: 

 

A kivitelezésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft): 

(a 12 éves futamidőre összesen) 

79.472.736,- Ft 

ÁFA 27 %: 21.457.639,- Ft 

Bruttó összesen: 100.930.375,- Ft 

Az üzemeltetésre vonatkozó ajánlati ár (nettó 

Ft), (a 12 hónapos időtartamra összesen) 

1.083.000,- Ft 

ÁFA 27 %: 292.410,- Ft 

Bruttó összesen: 1.375.410,- Ft 

Vállalt előteljesítés mértéke (maximum 15 nap): 7 nap 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és 

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2017. június 12. 

 

 

          Tóth József 

          polgármester 

 

  



 

 

Határozati javaslat 

…/2017. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár város közvilágítási 

lámpatestek korszerűsítése érdekében indított közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatokat érvényessé nyilvánítja. 

 

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt: 

Nyertes ajánlattevő: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

    (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) 

 

A kivitelezésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft): 

(a 12 éves futamidőre összesen) 

79.472.736,- Ft 

ÁFA 27 %: 21.457.639,- Ft 

Bruttó összesen: 100.930.375,- Ft 

Az üzemeltetésre vonatkozó ajánlati ár (nettó 

Ft), (a 12 hónapos időtartamra összesen) 

1.083.000,- Ft 

ÁFA 27 %: 292.410,- Ft 

Bruttó összesen: 1.375.410,- Ft 

Vállalt előteljesítés mértéke (maximum 15 nap): 7 nap 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 


