
.„.napirendi pont** 
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Javaslat a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54 sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” tárgyú 
beszerzési eljárás lezárására

Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztály vezető

Az előterjesztést készítette:
Virok-Ujlaki Anikó beruházási és 
városüzemeltetési osztályvezető dr. Jakab Attila közbeszerzési referens

Sápi Zoltán műszaki ügyintéző —■> l
Személyi érintettség esetén a zár 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.11.16.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
fonnátumban kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság El
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Képviselő-testület El

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:

IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzat 
2022. évi költségvetés Tartalék előirányzat Meglévő vízelvezető 
rendszerek rekonstrukciója 17. sor
Pénzügyi osztályvczetc/cllen jegyzése: .......................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: El

A határozat végrehajtásáért 
|felelős személy megnevezése: polgármester. jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

f

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
FC ép viselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

jegyző
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



**

Bizalmas: □

Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, 
valamint 

Képviselő-testületének 
2022. novemberi ülésére

Tárgy: Javaslat a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54 sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” 
tárgyú beszerzési eljárás lezárására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Göd Város Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54 sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” feladatok 
megrendelése mellett döntött. Felhatalmazta a polgármestert az erre vonatkozó beszerzési eljárás 
megindítására. Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés Tartalék előirányzat Meglévő 
vízelvezető rendszerek rekonstrukciója 17. sora bruttó 5.000.000,- Ft.

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 1 db ajánlat érkezett. Az ajánlatot a Bíráló Bizottság megvizsgálta és 
megállapította, hogy 1 db ajánlat érvényes. Ajánlattevő SZEMPER PLUSZ Építőipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Aporháza utca 13., adószáma: 10989373-2-42., képviseli: Szabó 
Tamás ügyvezető) bruttó 2.777.223,- Ft ajánlati összeggel.
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. (XI...) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy
a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54 sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” tárgyú beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 2.777.223,-Ft összegű szerződés megkötését a 
SZEMPER PLUSZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Aporháza utca 13., 
adószáma: 10989373-2-42., képviseli: Szabó Tamás ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés Tartalék előirányzat Meglévő vízelvezető 
rendszerek rekonstrukciója 17. soráról bruttó 2.777.223,- Ft.



napirendi pont**
Bizalmas: □

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

.../2022. (XI...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54 sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” tárgyú beszerzésben a 
bruttó 2.777.223,-Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésére SZEMPER PLUSZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, 
Aporháza utca 13., adószáma: 10989373-2-42., képviseli: Szabó Tamás ügyvezető) nyertes 
ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés Tartalék előirányzat Meglévő vízelvezető 
rendszerek rekonstrukciója 17. soráról bruttó 2.777.223,- Ft.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. november 16.

Tisztelettel:

Virok-Ui
Beruházási és városüzemeltetési 

osztályvezető



BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított 
„Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54 sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” kapcsán 

beérkezett ajánlatok bontásáról és bírálatáról

Időpont: 2022. november 16. 10:00 óra
Helyszín: GÖD Város Önkormányzata fsz. tárgyaló (2131 Göd, Pesti út 81.)
Bizottsági tagok:
Sápi Zoltán (beszerzés tárgya szerinti szakértelem) 
Schönné Kovacsik Katalin (pénzügyi szakértelem) 
dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

Az ajánlati felhívás közzétételére 2022. november 2. napján került sor.
Az ajánlattételi határidőig (2022. november 10. 10:00) a fenti tárgyú beszerzési eljárásban 
1 darab, azaz egy ajánlat érkezett elektronikus úton.

Bíráló bizottság megállapítja, hogy a tárgyi beszerzési eljárás becsült értéke 
bruttó 2.912.935,- HUF.

A rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke 
bruttó 5.000.000,- HUF

Beérkezett ajánlat:
1.számú ajánlat

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve: Szemper Plusz Kft.

Székhelye: 1152 Budapest, Aporháza utca 13.

Megnevezés

Összesen Bruttó ajánlati ár Összesen Bruttó ajánlati ár 2.777.223. HUF

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

Környezetvédelmi vállalások száma: 3 db

A bíráló bizottság az ajánlatok értékelésével/bírálatával kapcsolatosan az alábbi 
észrevételeket teszi:

Érvényes ajánlatok:
Szemper Plusz Kft.: ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot ezért 
ajánlattevő részére hiánypótlási felhívás került megküldésre. Ajánlattevő a hiánypótlási 
felhívásnak határidőben és megfelelő módon eleget tett, ezért az ajánlattevő által benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes.
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A Bíráló bizottság javaslata:

- javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani,

- az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani: nincs

- az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítani:
Szemper Plusz Kft.: ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot ezért 
ajánlattevő részére hiánypótlási felhívás került megküldésre. Ajánlattevő a hiánypótlási 
felhívásnak határidőben és megfelelő módon eleget tett, ezért az ajánlattevő által benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. Ajánlattevő 
által megajánlott ajánlati ár a rendelkezésre álló anyagi fedezetet nem haladja meg.

-a beszerzési eljárás nyertesének SZEMPER PLUSZ Építőipari Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1152 Budapest, Aporháza utca 13., adószáma: 10989373-2-42., képviseli: 
Szabó Tamás ügyvezető) ajánlattevőt kihirdetni és a szerződést vele megkötni (Bruttó 
ajánlati ár 2.777.223. HUF) összeggel.

őkönyv lezárva: 10:20 perckor.

. ...........
Schönné Kovacsik Katalin
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1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Szabó Tamás, mint a(z) Szemper Plusz Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője, Göd Város 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54 sz. ingatlanok előtti 
áteresz cseréje” 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 felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során 
keletkezett egyéb 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 felfüggesztette 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.

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve Szemper Plusz Kft.

A cég rövidített neve, ha van ilyen

Cégjegyzékszáma 01-09-366466

Adószám illetve adóazonosító jel 10989373-2-42

Pénzforgalmi jelzőszáma 10300002-20389808-00003285

Székhely ; '



Irányítószám, település 1152 Budapest

Utca, házszám Aporháza utca 13.

Honlap www.szemper.hu

Postacím (ha nem azonos a székhellyel)

Irányítószám település

Utca, házszám

Postafiók

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személyiek) : '

Név, beosztása
’l

Szabó Tamás Ügyvezető, Szabó Zsolt 
Ügyvezető

Telefon

Mobil 0620 555 2111

Fax

E-mail szemper@szemper.hu

Az eljárásban kapcsolattartó, személy

Név, beosztása Szabó Tamás Ügyvezető

Telefon

Mobil 06 20 555 2111

E-mail szabo@szemper.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

Megnevezés

összesen Bruttó ajánlati ár Összesen Bruttó ajánlati ár: 2.777.223,- HUF

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

Környezetvédelmi vállalások száma: 3 db

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása'

1. Vállalkozásunk rendelkezik MSZ EN ISO 14001-es Környezetvédelmi tanúsítvánnyal
2. Kapcsolattartásunk során előtérbe helyezzük az elektronikus kommunikációt a papír alapú 

kapcsolattartás helyett



3,
4.

Munkavégzésünk során keletkező hulladékot szelektív módon kezeljük és szállítjuk

Budapest, 2022. év november hó 09. nap

7

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Szemper Plusz Kft.
1152 Bp, Aporháza u. 13 

u.DnTAa“2árr( 10989373-2-42 
MKB RT. 10300002-20389808-00003285
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2. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 
NYILATKOZAT

Alulírott Szabó Tamás (lakcím: 2131 Göd, Hétvezér u. 28.)
mint a Göd Város Önkormányzata (cím: 2131 Göd, Pesti út 81.) ajánlatkérő által megindított 
beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti 
összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Göd Város Önkormányzata által a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54 
sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban 
teszem.

Dátum: 2022. november 09.

„4.Összeférhetetlenség 1152 Bp., Aporháza u, 13,
Adószám 10989373-2-42

MKB RT 10300002-20389808-00003285

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 eredményezteti.

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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ALÁÍRÁS MINTA

Alulírott Szabó Tamás (anyja neve: születési helye, ideje:
lakcíme: ), mint a SZEMPER PLUSZ Építőipari

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője a Társaságot akként jegyzem, hogy a 
Társaság kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá nevemet 
önállóan az alábbiak szerint írom.

zabó Tamás

Alulírott Dr. Baumgartner Maria ügyvéd tanúsítom, hogy a fenti aláírás mintát Szabó Tamás - 
aki a magyar hatóság által kiállított számú személyi igazolványával igazolta magát
- előttem saját kezűleg írta alá. Ezen aláírás minta a SZEMPER PLUSZ Építőipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. február 26-i változásbejegyzési eljárásakor készült, mely során a 
társaság képviseletét a cégeljárásban a Baumgartner Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd:
Dr. Baumgartner Mária) látta el. 
Budapest, 2017. február 26, napján.

Ellenjegyzem:



Megrendelő:

Név : Göd Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Cím: 2131 Göd Pesti út §1

A munka leírása:
Göd Rákóczi utca 52-54 számú ingatlan előtt 

20 fin hosszban lévő áteresz cseréje NÁ 400 beton 
átereszre a hozzátartozó bejárok helyreállításával.

Költségvetés főösszesítő
AnyagköltségMegnevezés

1.1 Közvetlen önköltség összesen , / 1113760 1073030
2.1 ÁFA vetítési alap 2186790
2.2 Áfa 27,00% 590433
3. A munka ára 2777223

Készült: Budapest, 2022.11.09.

<Aláírás

Szemper Plusz Kft



Megrendelő:

Név : Göd Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Cím : 2131 Göd Pesti út 81

A munka leírása:
Göd Rákóczi utca 52-54 számú ingatlan előtt

20 fm hosszban lévő áteresz cseréje NA 400 beton 
átereszre a hozzátartozó bejárok helyreállításával.

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 1113760 1073030
1.1 Közvetlen önköltség összesen 1113760 1073030
2.1 ÁFA vetítési alap 2186790
2.2 Áfa 27,00% 590433
3. A munka ára 2777223

Készült: Budapest, 2022.11.09.

Aláírás



Megrendelő:

Név : Göd Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Cím : 2131 Göd Pesti út 81

A munka leírása:
Göd Rákóczi utca 52-54 számú ingatlan előtt 

20 fm hosszban lévő áteresz cseréje NÁ 400 beton 

átereszre a hozzátartozó bejárok helyreállításával.

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 1113760 1073030
1.1 Közvetlen önköltség összesen 1113760 1073030
2.1 ÁFA vetítési alap 2186790
2.2 Áfa 27,00% 590433
3. A munka ára 2777223

Készült: Budapest, 2022.11.09.

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Zsaluzás és állványozás 7260 31200
Irtás, föld- és sziklamunka 72000 294980
Helyszíni beton és vasbeton munkák 6000 19500
Közmű csatornaépítés 1003000 585200
Kőburkolat készítése 25500 142150
Összesen: 1113760 1073030
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