
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült:  Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 21-én 14 órakor 
tartott rendkívüli,nyílt ülésén. - 
 

Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 

Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, 
Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 

Bejelentéssel távol: --- 
 

Bejelentés nélkül távol: --- 
 

Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Koncz Éva aljegyző, Süvegesné Bakondi 
Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Kun 
Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő 
napirendi pontok megtárgyalását. 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 

Más javaslat nem volt. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával (Dr Bencze Miklós 
képviselő a szavazás előtt, 14 óra 10 perckor kiment a teremből) az alábbi határozatot hozta: 
 

A képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 6 fő. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 50/2018.(III. 21.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 21-i 
ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
            Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
            Erről: 1./Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 

1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 

Előterjesztés a „Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem” című 
pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottság elnökének és tagjainak kiválasztásáról és 
az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a közbeszerzési 
bírálóbizottság elnökének és tagjainak megválasztását és az ajánlattételre felkérhető  ajánlattevők 
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 előzetes kijelölését. 
 
Kérte, akinek hozzászólása, kérdése van tegye meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  51/2018. (III.21.) Kt.számú határozata 
a „Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem” című pályázat keretében a 
közbeszerzési bírálóbizottság elnökének és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető 
ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban a 
bírálóbizottság elnökének megválasztja Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt (jogi végzettség), tagjainak 
Süvegesné Bakondi Máriát, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét (pénzügyi felsőfokú 
végzettség), Tasy Mihály építőmérnököt, a Katona Mérnöki Iroda munkatársát, Dr. Halász Erik 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót. A bírálóbizottságba tanácskozási joggal delegálja 
Baktai Kálmán települési képviselőt. 

Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg 
és a következő képviselő-testületi ülésre az alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési 
eljárásban történő meghívásra.   

1.   Krupatechnika Kft.  5231 Fegyvernek, Ady E u. 13/a krupatechnika@t-online.hu 

2.   MELGAR Tech Kft.  5231 Fegyvernek, Ady E. út 37 melgar.teckft@gmail.com 

3.   JUDO Sped Kft.   5233 Tiszagyenda, Alkotmány u. 22.ferencJudit95@gmail.com 

4.  Szilasi és Társa Kft.  5231 Fegyvernek, Liszt F. u. 13/a. szilasikft@gmail.com 

5.  Rávai és Társai Bt. 5400 Mezőtúr, Ifjúsági ltp. 22. ép. 1. lház fszt 1 
ravai.laszlo@freemail.hu 

 
Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
           3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
           4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben           

                       5./Imperial Tender Kft. 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lh.III/1. 
           6./Baktai Kálmán települési képviselő, Helyben 

 
              é r t e s ü l n e k. 
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2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés a TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00024 projekt azonosító számú, „Eszközbeszerzés 
megvalósítása a kenderesi Központi konyha részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról, a 
közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési 
eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat 52/2018.(III.21.) Kt. számú határozata  
a TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00024 projekt azonosító számú, „Eszközbeszerzés megvalósítása a 
kenderesi Központi konyha részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények 
elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának 
elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a 
bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1.1. Beszerzés becsült értékének meghatározása: 
  
A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával 
megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint: 
 
Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követő kötelezettségek vizsgálata 
alapján a beszerzés becsült értéke (nettó): 
 
Árubeszerzési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek: 
Támogatott tartalom vonatkozásában:     45.363.382.- HUF 
Önerőből finanszírozott projektelemek vonatkozásában:    1.593.307.- HUF 
___________________________________________________________________________ 
Árubeszerzési tevékenység nettó összesen:    46.956.689.- HUF 
Egyéb kapcsolódó szolgáltatások:      0 HUF 
Projekt összes nettó költsége:      46.956.689.- HUF Projekt 
összes nettó költsége = a beszerzés becsült költsége:  46.956.689.- HUF 
 
 
1.2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi eljárásrendet 
alakítja ki: 
 
A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás.  
 
1.3. Közbeszerzési Terv módosítása (beszerzés felvétele) 
 
A Képviselő-testület a csatolt melléklet szerint módosítja a közbeszerzési tervet és az eljárást 
felveszi a fenti becsült költséggel.  
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1. 4. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása  

 
A Képviselő-testülete a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 

 
1.5. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  

 
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg az eljárás forrását: TOP-4.2.1.-15-JN’-2016-00024 
pályázat 100% intenzitással, valamint önerő bevonásával, a maximális önerő mértéke 2.237.868 Ft. 
A fedezet az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

1.6.Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 
 

A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja : Ajánlattételi Felhívás I. kötet, 
Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció IV. kötet, 
valamint az összefoglaló tájékoztató. 
 
1.7. Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 

 
A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:  
 
1.  Kappa HV  5000 Szolnok, Uszály u. 22..   info@kappahv.hu 
2.  MLM2001 Bt.  6000 Kecskemét, Csillag utca 8.         mlm2001@t-online.hu 
3.  ATInox Plusz Kft. 3524 Miskolc, Mednyánszky út 12. 4/1.  iroda@atinox.hu 
4.  ACID-Proof Kft.  5000 Szolnok, Edit út 2.   acid-proof@gmail.com 
 
Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 3./Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben 

4./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
 

3.n a p i r e n d i  p o  n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés a TOP-2.1.2.-15-JN1-2016-00008 azonosító számú, „Élhető Kenderes, Zöld 
város” című projekt közbeszerzési eljárásában az eljárás nyertesének kiválasztásáról és az 
eljárás eredményességéről 
 
A napirend tárgyalása közben, 14 óra 15 perckor Dr Bencze Miklós képviselő visszaérkezett, 
így a képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 7 fő. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az ajánlattételei határidő lejártáig két ajánlat érkezett, a 
Polyduct Zrt-től, valamint a Duktil Kft-től.Mindkét ajánlat hiányos volt, amely miatt hiánypótlási 
felhívás került kibocsátásra. A Duktil Kft a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget- A hiánypótlási 
felhívás határidejének lejártáig nem nyújtott be hiánypótló irataokat. A Polyduct Zrt ajánlata a 
benyújtás során teljes és hiánytalan volt.Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatot a Polyduct Zrt adta, ezért javasolta ezt a céget megjelölni és kiválasztani a 
közbeszerzési eljárás nyertesének. 
A szavazás előtt felhívta a képviselők figyelmét, hogy a közbeszerzési törvény előírja, hogy név 
szerinti szavazás szükséges a döntés meghozatalához. 
Kérte, akinek hozzászólása, kérdése van, tegye meg. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: látja, hogy mind a 13 ajánlati rész nyertese a Polyduct Zrt.Erről 
szeretne bővebben tájékozódni, mivel ez egy laikus számára eléggé átláthatatlan. Nem tudja, hogy 
erre mi az ésszerű magyarázat. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:az ajánlatok bontásánál Baktai Kálmán képviselő úr is jelen 
volt, tehát ismeri az ajánlatokat.A bontási jegyzőkönyv valamennyi ajánlattevő részére megküldésre 
került. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Duktil Kft a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget a 
hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig. Mivel ez kötelező eleme az érvényes ajánlatnak, ezért  
ajánlatuk érvénytelen. Ez egy pályázat volt, amelynek 13  ajánlati része van, tehát nem részenként 
volt pályáztatva. 
 
KONCZ ÉVA aljegyző: az előbbiekben említésre került, hogy a Duktil Kft nem adott be 
hiánypótlást, ezért lett az ajánlatuk érvénytelen.  
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:nem fogja egyiket sem megszavazni és kéri, hogy „nem” 
szavazatához írják oda a nevét.  Indoklásként előadta, hogy számára – mint laikusnak -  érthetetlen, 
hogy 13 ajánlati részből valamennyit egy pályázó nyert meg. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a napirend tárgyalása előtt említette, hogy ilyen esetekben a 
név szerinti szavazás kötelező. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: már említette, hogy a bírálóbizottság ülésén Baktai Kálmán is 
részt vett, így tisztában van az ajánlatokkal. 
 
KONCZ ÉVA aljegyző: az eljárásban 5 ajánlattevőt kértek fel ajánlatra, amelyek közül csupán kettő 
adott ajánlatot, amelyről sem a Képviselő-testület, sem a bírálóbizottság nem tehet. 
 
Dr Gaszparjan Karen jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat: 
 
Ács Andrea Éva: igen 
Baktai Kálmán:   nem 
Dr Bencze Miklós: igen 
Bodor Tamás:      igen 
Pádár Lászlóné: igen 
Tóth Tiborné:    igen 
Veresné Nagy Margit: igen 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kihirdette a név szerinti szavazás eredményét. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 6 igen és 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 53/2018.(III.21.) Kt. számú határozata 
a TOP-2.1.2.-15-JN1-2016-00008 azonosító számú, „Élhető Kenderes, Zöld város” című 
projekt közbeszerzési eljárásában az eljárás nyertesének kiválasztásáról és az eljárás 
eredményességéről 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen az 
alábbiak szerint dönt: 
 
1./ A Képviselő-testület a bírálóbizottság döntési javaslatát elfogadja, ez alapján a fenti elnevezésű  
közbeszerzési eljárást eredményesnek ítéli. 
 
 
2./ Az eljárás során érvényes és érvénytelen ajánlatot adó ajánlattevők: 
 
 ajánlati rész: Multifunkciós játszótér kialakítása a Horthy ligetben 
 

 Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
 Adószáma: 11144393-2-09 
 

 Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc, Sajószigeti út 17.   
 Adószáma: 13196358-2-05 
 

 Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
 kiválasztásának indokai:  
 

 Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
 Adószáma: 11144393-2-09 
 A nyertes ajánlat adatai: 
 Összes nettó ajánlati ár: 31.488.085 Ft  
 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap 
 Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hónap 
 egységben: 135 hónap 

Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) 
bekezdés értelmében. 

 
 ajánlati rész: Játszótér kialakítása a Szövetkezeti utcában 
 

 Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
 Adószáma: 11144393-2-09 
 

 Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    
 Sajószigeti út  17.   Adószáma: 13196358-2-05 
 
 Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
 kiválasztásának indokai:  
 

 Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
 Adószáma: 11144393-2-09 
 Összes nettó ajánlati ár: 9.842.220 Ft  
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           Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap 
 Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hónap 
 egységben: 135 hónap 

Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) 
bekezdés értelmében. 

 
3.     ajánlati rész: Zöldterület rekonstrukciója a Művelődési Ház környékén 

  
 Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 

Adószáma: 11144393-2-09 
 

 Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    
 Sajószigeti út  17.  Adószáma: 13196358-2-0 
 

 Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
 kiválasztásának indokai:  

  
 Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
 Adószáma: 11144393-2-09 
 Összes nettó ajánlati ár: 1.176.200 Ft  
 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap 
 Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hónap 
 egységben: 135 hónap 
 

Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat.  
Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) bekezdés értelmében. 

 
4. ajánlati rész: Nyilvános mosdó kialakítása 

 

Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
Adószáma: 11144393-2-09 
 

Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    
Sajószigeti út  17.  Adószáma: 13196358-2-0 

        
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  

 

Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
Adószáma: 11144393-2-09 

 

Összes nettó ajánlati ár: 3.936.066 Ft  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap    
Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hónap 
egységben: 135 hónap 
 

Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 



szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
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 ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat.  

      Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) bekezdés értelmében. 
5.  ajánlati rész: Növényfelület, zöldfelület rekonstrukciója – Rendezvénytér 
 

Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
Adószáma: 11144393-2-09 
 

Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    
Sajószigeti út 17.   Adószáma: 13196358-2-0 
 

Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
 

Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
Adószáma: 11144393-2-09 
Összes nettó ajánlati ár: 13.384.560  Ft  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap    
Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hónap 
egységben: 135 hónap 
 

Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban  meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú        érvényes ajánlat.  
Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) bekezdés értelmében. 

 
6. ajánlati rész: Rendezvénytér fejlesztése 
 

Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
Adószáma: 11144393-2-09 
 

Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    
Sajószigeti út 17.   Adószáma: 13196358-2-0 

           
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
 

Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
Adószáma: 11144393-2-09 
 

Összes nettó ajánlati ár: 3.139.067 Ft  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap    
Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hónap 
egységben: 135 hónap 
Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat.  
Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) bekezdés értelmében. 
 

7.ajánlati rész: A városi zöld infrastruktúra rekonstrukciója, kialakítása: gyomirtás, 
betegfák eltávolítása 
 



         Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
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         Adószáma: 11144393-2-09 
 

         Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    
         Sajószigeti út 17.   Adószáma: 13196358-2-0 
 
 

          Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
 kiválasztásának indokai:  
 
 Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
          Adószáma: 11144393-2-09 
 
          Összes nettó ajánlati ár: 1.178.600  Ft  
 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap    
          Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hóónap 
 egységben: 135 hónap 

Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban  meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú        érvényes ajánlat.  
Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) bekezdés értelmében. 

 

 
8.ajánlati rész: A városi zöld infrastruktúra rekonstrukciója, kialakítása: ápolási munkák 
 

Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
Adószáma: 11144393-2-09 
 

Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    
Sajószigeti út 17.   Adószáma: 13196358-2-0 

           
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
 

Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
Adószáma: 11144393-2-09 

 

Összes nettó ajánlati ár: 1.178.200  Ft  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap    
Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hónap 
egységben: 135 hónap 

 

Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban  meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú        érvényes ajánlat.  
Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) bekezdés értelmében. 

 
 

9. ajánlati rész: A városi zöld infrastruktúra rekonstrukciója, kialakítása: növények 
telepítése 

Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 



Adószáma: 11144393-2-09 
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Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    
Sajószigeti út 17.   Adószáma: 13196358-2-0 

           
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
 

Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
Adószáma: 11144393-2-09 

 
Összes nettó ajánlati ár: 1.574.700  Ft  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap    
Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hónap 
egységben: 135 hónap 

 

Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban  meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú        érvényes ajánlat.  
Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) bekezdés értelmében. 

 
  10.ajánlati rész: Utcabútorok 
 

Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
Adószáma: 11144393-2-09 

 

Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    
Sajószigeti út 17.   Adószáma: 13196358-2-0 

           
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  

 

Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
Adószáma: 11144393-2-09 

 

Összes nettó ajánlati ár: 1.180.800,-  Ft  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap    
Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hónap 
egységben: 135 hónap 
 

Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban  meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú        érvényes ajánlat.  
Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) bekezdés értelmében. 

 
11. ajánlati rész: Szökőkút rekonstrukciója 
 

Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
Adószáma: 11144393-2-09 

 

Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    



Sajószigeti út 17.   Adószáma: 13196358-2-0 

           
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
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Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
Adószáma: 11144393-2-09 

 

Összes nettó ajánlati ár: 3.360.076,-  Ft  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap    
Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hónap 
egységben: 135 hónap 

 

Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban  meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat.  
Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) bekezdés értelmében. 

12. ajánlati rész: Térfigyelő rendszer 
Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
Adószáma: 11144393-2-09 
 

Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    
Sajószigeti út 17.   Adószáma: 13196358-2-0 

           
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
 

Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
Adószáma: 11144393-2-09 

 

Összes nettó ajánlati ár: 393.460,-  Ft  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap    
Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): 
hónap egységben: 135 hónap 
 

Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban  meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú        érvényes ajánlat.  
Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) bekezdés értelmében. 

 
13. ajánlati rész: Funkció nélküli üzlethelyiség külső és belső megújítása 
 

Az érvényes ajánlatot tevő:  Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62. 
Adószáma: 11144393-2-09 
 

Érvénytelen ajánlatot tevő: Duktil Közműépítő Kft 3527 Miskolc,    
Sajószigeti út 17.   Adószáma: 13196358-2-0 

           
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
 

Polyduct Zrt 4181 Nádudvar, Kabai u 62 
Adószáma: 11144393-2-09 

 



Összes nettó ajánlati ár: 2.361.240,-  Ft  
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 0 hónap    
Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül): hónap 
egységben: 135 hónap 
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Az ajánlattevő jogi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban  meghatározott feltételeknek 
és a legjobb ár-érték arányú        érvényes ajánlat.  
Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77. § (4) bekezdés értelmében. 

 
A Duktil Kft. 3527 Miskolc, Sajószigeti út 17. a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, a 
hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkérő a 
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
alapján, tekintettel a Kbt.  73. § (1) bekezdés e) pontjára - 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 - valamennyi ajánlati rész tekintetében érvénytelen. 
 
A Polyduct Zrt. 4181 Nádudvar, Kabai u. 62. ajánlata a benyújtás során teljes és hiánytalan volt, 
így az értékelhető volt, mely ajánlat a benyújtott nyilatkozatok alapján valamennyi ajánlati rész 
tekintetében érvényes. 
 
3./ A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként megjelöli és kiválasztja valamennyi rész      
tekintetében  a Polyduct Zrt.-t.  
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződést megkötésére.  
Erről értesül: 
 
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben 
5./ Polyduct Zrt. 4181 Nádudvar, Kabai utca 62. 
 
4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés értékpapír számla nyitásáról, valamint értékpapír jegyzéséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az előző ülésen hozzájárult a testület értékpapír jegyzéséhez és 
értékpapír számla nyitásához, egyben felhatalmazást kapott a szükséges intézkedések megtételére. 
A legkedvezőbb befektetés jelenleg állami értékpapír jegyzése, amelynek fél évre történő lekötés 
esetén 1,5 %, 1 évre történő lekötés esetén pedig 2 %. a kamata. Kérte a testületet, hogy a 
„közösségi célt szolgáló ingatlanok megújítása” elnevezéső pályázaton elnyert 1.200.000 ezer Ft-ot, 
valamint a TOP-os pályázatokon elnyert 638 millió Ft-ot értékpapírba kössék le fél évre., ezen kívül 
külön határozat meghozatala szükséges az értékpapír számla megnyitásához. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az államháztartási törvény végrehajtására kiadott 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint az így szerzett kamatot csak és kizárólag 
ahhoz a pályázathoz tudják felhasználni, ahonnan a pénz lekötötték. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 



határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 54/2018.(III.21.) Kt. számú határozata 
hozzájárulás értékpapír számla nyitásához 
 
       Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
       értékpapír számla megnyitásához. 
       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékpapír számla 
       megnyitásához szükséges intézkedések megtételére az OTP Bank Rt-nél. 
 
      Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                       
                      é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Városi Önkormányzat 55/2018.(III.21.) Kt. számú határozata 
hozzájárulás értékpapír jegyzéséhez 
 
       Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
       a „Közösségi célt szolgáló ingatlanok megújítása” elnevezésű pályázaton 
       elnyert 1.200.500 ezer Ft-ot, valamint a TOP-os pályázaton nyert 638 ezer Ft-ot 
        fél évres időtartamra értékpapírba fektesse.        
       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
        megtételére az OTP Bank Rt-nél. 
 
      Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                       
                      é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 14 óra 31 perckor 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr Gaszparjan Karen:) 
    polgármester                                                                                                jegyző  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

J e g y z ő k  ö n y v 
 

Készült:  Kenderes Városi önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 21-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:                  Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 21-i 
ülése napirendjének elfogadásáról           50/2018. 
 
1./ A „Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem” 
     című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottság elnökének és  
     tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők  
     előzetes kijelöléséről                                                                                     51/2018. 
 
2./ A TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00024 projekt azonosító számú,  
  „Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi Központi konyha részére” 
    tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, 
    a közbeszerzési Terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának  
    elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok  
    elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról        52/2018. 
 
3./A TOP-2.1.2.-15-JN1-2016-00008 azonosító számú, „Élhető Kenderes,  
    Zöld város” című projekt közbeszerzési eljárásában az eljárás nyertesének  
    kiválasztásáról és az eljárás eredményességéről         53/2018. 
 
4./ 
a.) Hozzájárulás értékpapír számla nyitásához         54/2018. 
 
b.) Hozzájárulás értékpapír jegyzéséhez          55/2018. 
 


