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Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 

Képviselő-testülete 
2022. márciusi ülésére

Tárgy: Javaslat a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárása

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Az előző évektől eltérően, az idei évi „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési 
eljárás műszaki tartalmából kivételre került a játszótéri homokozók homokcseréje feladat. Tekintettel 
arra, hogy szakmailag nem indokolt a két feladat egyben kezelése és a homokcsere költsége a 
közbeszerzési értékhatárt sem éri el. Mindezek alapján sima beszerzési eljárás került lefolytatásra. 
Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások 
között tervezni szükséges.

Göd Város Önkormányzatának hatályos 29/2020. (VIII. 12.) önk. rendeletének (a továbbiakban: R) 6. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján a beszerzési eljárás lefolytatásra került. Az R. 10. § (1) bek. c) pontja 
alapján bruttó 1.000.001 Ft és 15.000.000 Ft értékhatár között a beszerzést lezáró döntést Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága hozza 
meg.

Az ajánlati felhívásra 2 db ajánlat érkezett. Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálta és 
megállapította, hogy 2 db ajánlat érvényes. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára bruttó 1.490.000.-HUF, 
mely nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetet.
Előbbiek okán a Bíráló Bizottság javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani. 
Mellékletben csatolom a tárgyi kapcsolódó értékelési jegyzőkönyvet és a nyertes ajánlatot. A beszerzés 
teljes iratanyaga a Beruházási Osztálytól kikérhető.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.
.../2022. (.......) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és 
javasolja a bruttó 1.490.000. Ft összegű szerződés megkötését a XV. Camion Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (Székhely: 2131 Göd, Alagút utca 16., adószáma: 10307102-2-13, képviselő: 
Gusztos Gáborné ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés dologi kiadások, Karbantartási 
szolgáltatások között tervezni szükséges.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal



Határozati javaslat II.

../2022. (. >) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzésben a bruttó 1.490.000.- Ft összegű ajánlatot 
elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére a XV. Camion Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. (Székhely: 2131 Göd, Alagút utca 16., adószáma: 10307102-2-13, képviselő: 
Gusztos Gáborné ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés dologi kiadások, Karbantartási 
szolgáltatások között tervezni szükséges.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. március 18.

Tisztelettel:

Beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető



BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított 

„Gödi homokozók homokcseréje” kapcsán beérkezett ajánlatok bontásáról és 
bírálatáról

Időpont: 2022. február 18. 10:00 óra
Helyszín: GÖD Város Önkormányzata fsz. tárgyaló (2131 Göd, Pesti út 81.)
Bizottsági tagok:
Mucsi László (beszerzés tárgya szerinti szakértelem) 
Schönné Kovacsik Katalin (pénzügyi szakértelem) 
dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

Az ajánlati felhívás közzétételére 2022. február 9. napján került sor.
Az ajánlattételi határidőig (2022. február 18. 10:00) a fenti tárgyú beszerzési eljárásban
2 darab, azaz két ajánlat érkezett (1 db papír alapon, 1 db elektronikus úton).

A rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke 
bruttó 1.663.700,- HUF.

Beérkezett ajánlat:
1.számú ajánlat

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve: Alliance Projekt Kft.

Székhelye: 1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 7/476

Megnevezés

Összesen Bruttó ajánlati ár (131 m3) Összesen Bruttó ár (Ft): 5.507.622,- Ft

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db- max 5 
db),

Környezetvédelmi vállalások száma: 1 db

2.számú ajánlat
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve:

XV. Camion Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft

Székhelye: 2131 Göd, Alagút utca 16.

Megnevezés

Összesen Bruttó ajánlati ár (131 m3) Összesen Bruttó ár (Ft): 1.490.000,- Ft

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok

Környezetvédelmi vállalások száma: 3 db
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érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db- max 5 
db),

A bírálóbizottság az ajánlatok értékelésével/bírálatával kapcsolatosan az alábbi 
észrevételeket teszi:

XV. Camion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. : Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. Ajánlattevő által 
megajánlott ajánlati ár nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetet.

AHiance Projekt Kft. : a bírálóbizottság az ajánlattevő által benyújtott ajánlatot az értékelési 
szempontokra tett vállalás mértékéig bírálta el.

A Bírálóbizottság javaslata:
- javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani,
- az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítani,
XV. Camion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. : Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. Ajánlattevő által 
megajánlott ajánlati ár nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetet.

AHiance Projekt Kft.: a bírálóbizottság az ajánlattevő által benyújtott ajánlatot az értékelési 
szempontokra tett vállalás mértékéig bírálta el.

-a bírálóbizottság javasolja a beszerzési eljárás nyertesének a XV. Camion Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. (2185 Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca 50.) ajánlattevőt kihirdetni és 
a szerződést vele megkötni (nyertes ajánlati ára: bruttó 1.490.000.- Ft)

A jegyzőkönyv lezárva: 10:20 perckor.

/ J

Schönné Kovacsik Katalin
dr. JakX^Attila



1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Gusztos Gábor, mint a(z) XV. Camion Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője, Gödi Polgármesteri Hivatal, 
mint Ajánlatkérő által kiírt „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

nyilatkozom, hogy

a) miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentumok) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és elfogadjuk, és 
a felhívás (és dokumentumok) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot 
teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron és vállaláson;

b) nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a dokumentumokban) 
és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére 
és teljesítésére;

c) nyertességünk esetén vállaljuk a felhívó shan^a dokumentíjmnkhnn) és a heszei /ési nlj^rás során pgyéb
iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;

d) az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek 
figyelembevételével tesszük;

e) kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;
f) az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 
vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a 
letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, 
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
korábbi - három évnél nem régebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az 
eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított 
időtartam végéig;

g) az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, aki a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

Céginformáció:
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve XV. Camion Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.

A cég rövidített neve, ha van ilyen XV.Camion Kft.

Cégj egyzékszáma 13-09-066709

Adószám illetve adóazonosító jel 10307102-2-13

Pénzforgalmi j elzőszáma 10102244-53186200-01000008

Székhely ; .

Irányítószám, település 2131 Göd

Utca, házszám Alagút utca 16.

Honlap
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Postacím (ha nem azonos a székhellyel)

Irányítószám település

Utca, házszám

Postafiók

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)

Név, beosztása ügyvezető igazgató

Telefon

Mobil

Fax

E-mail iroda@xvcamion.hu

Az eljárásban kapcsolattartó személy

Név, beosztása Gusztos Gábor

Telefon

Mobil

E-mail iroda@xvcamion.hu

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként □ az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként □ az Ajánlatkérővel szerződés kötünk és a beszerzés tárgyát képező
feladatot/ tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díjak és vállalások ellenében elvégezzük:

Megnevezés

Összesen Bruttó ajánlati ár (131 m3) Összesen Bruttó ár (Ft): 1.490.000.-Ft

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db- max 5 
db),

Környezetvédelmi vállalások száma: 3 db

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása:

1. A használt homokot a csere helyétől 5 km távolságon belül depózzuk le.
2. A homok cseréjét környezetkímélő járművel, és kézi erővel végezzük el.
3. A friss homokot Göd 10 km-es körzetén belül szerezzük be.

Göd, 2022. február hó 17 nap

Aí Ar j 
út u 16 
36200-01()i

ÍQ307ío?-,o j 5

^Ajánlattevő cégszerű aláírása
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2. számú melléklet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 

NYILATKOZAT

Alulírott Gusztos Gábor (lakcím: í )
mint a XV. Camion Kft. (cím:21^x wu, Aiagut utca 16.) ajánlatkérő által megindított beszerzési 
eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség 
velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Gödi Polgármesteri Hivatal által a „Gödi homokozók homokcseréje” 
tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem. ION.KFT

Dátum: Göd, 2022. február 17.

4.összeférhetetlenség

a

4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, 
megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
4.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenysége bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
be) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, 
az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 
bevont,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezted.

4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy az ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, 
a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet - a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú 
melléklete szerint - írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az a 4.1. és 4.2. pont 
szerinti Összeférhetetlenség.”
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Gusztns ____ ,
----------mwu jíuvus, mint a "XV. Camion” Kereskedelmi és 

___ o-—.« ^ennejy: 2131 Göd, Alagút út 16.) ügyvezetője a társaságot akként 
jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cég 
nevéhez nevemet önállóan írom alá az alábbiak szerint:

dr. Rudolf László
2131 Göd, Palczer János utca 2.
Telefon:27/532-960
Email: rudolf.Iaszlo@mokk.hu

Ügyszám: 14038/H/212/2018

Alulírott gödi közjegyző tamWfnm, hogy Gusztos Gábor í

') . szara alatti lakos, aki
személyazonosságát az előttem ieimuiatott, számú személyazonosító
igazolványával, lakcímét pedig a - számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával
igazolta, ezt az aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá.----------------------------------
Az aláírási címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas.-----------------
Az ügyfelet előzetesen tájékoztattam, hogy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 
122. § (2)- (10) bekezdései alapján kötelező személyazonosító okiratainak on- iine 
ellenőrzése, amelyet ügyfél tudomásul vett, személyes adatai további kezeléséhez hozzájárult.

Göd, 2018. (kettőezer-tizennyolcadik) év március hónap 23. (huszonhannadik) napján. ------



3. számú melleidet
NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL

Alulírott, Gusztos Gábor, mint a(z) XV. Camion Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője, Gödi Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „Gödi 
homokozók homokcseréje" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattévőiéként

nyilatkozom,

hogy rendelkezem legalább 1 db, a beszerzés tárgya szerinti referenciával, melynek adatait az alábbiakban közlöm:

A beszerzés tárgyának 
bemutatása, az elvégzett 
feladatok pontos leírása - 
melyből megállapítható az 
ajánlattevő alkalmassága

Teljesítés 
kezdete és 

befejezése (év, 
hó, nap)

A beszerzés 
alkalmassági 

feltételként előírt 
mennyisége

Nyilatkozat arról, hogy a 1 
teljesítés az előírásoknak 

és a szerződésnek 
megfelelően történt

Szerződést kötő 
másik fél neve és 

székhelye

a szerződést kötő másik fél 
részéről felvilágosítást adó 

személy neve és 
telefonszáma

Göd területén komplett 
közterület fenntartási 
munkák elvégzése 24 

hónapon keresztül, melynek 
része volt a játszóterekben 
a homok cseréje mindkét 

évben.

2018.01.01.-
2019.12.31

131 m3 Nyilatkozzuk, hogy a 
feladatot az előírásoknak 
megfelelően elvégeztük.

Göd Város
önkormányzata, 
2131 Göd, Pesti u 81.

víucsi László' ___

XV. CAMI 
2131 Göd,

Bankszla.: 10102244-53
Adószárr/10307U

Göd, 2022. február 17.
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