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Göd Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS

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

Képviselő-testületének 
2023. januári ülésére

Tárgy: Javaslat a „Göd belterület kátyúzási feladatok ellátása keretszerződés alapján” tárgyú beszerzési 
eljárás lezárására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A „Göd belterület kátyúzási feladatok ellátása keretszerződés alapján” tárgyban lefolytatásra kerülő beszerzésio 
eljárásban bruttó 8.000.000,- Ft keretösszeget tervezni szükséges Göd Város Önkormányzatának 2023. évi 
költségvetési rendeletében.

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 4 db ajánlat érkezett. Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy 
3 db ajánlat érvényes és 1 db ajánlat érvénytelen. A legjobb ár-érték arányú ajánlattevő Sándoraszfalt Útépítő Kft. 
(1141 Budapest, Szugló utca 82., adószáma: 24720795-2-42., képviselő: Egri Sándor ügyvezető) (bruttó ajánlati ár 
kátyúzási feladatok m2 ) 25.781, - Ft ajánlati egységár 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.

Egyúttal javasoljuk, hogy egyedi támogatási kérelem kerüljön benyújtásra Pest Vármegye Önkormányzatához, Göd 
Város Önkormányzat 2023 évi kátyúzási feladatok ellátására bruttó 8.000.000,- Ft értékben.

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

Határozati javaslat I.

.../2023. (I...) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy
1. „Göd belterület kátyúzási feladatok ellátása keretszerződés alapján” tárgyú beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 8.000.000,-Ft keretösszegű szerződés megkötését 
Sándoraszfalt Útépítő Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82., adószáma: 24720795-2-42., képviselő: Egri 
Sándor ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.
2. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kátyúzási feladatok ellátása költségeinek utólagos 
finanszírozására egyedi támogatási kérelem kerüljön benyújtásra Pest Vármegye Önkormányzatához bruttó 
8.000.000,- Ft keretösszegben.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges (kátyúzási feladatok) 
bruttó 8.000.000.- Ft keretösszeget.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal



Határozati javaslat II.

.../2023. (I...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. „Göd belterület kátyúzási feladatok ellátása keretszerződés alapján” tárgyú beszerzésben a (bruttó 
ajánlati ár kátyúzási feladatok m2 ) 25.781 HUF összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a 
Polgármestert a bruttó 8.000.000,- Ft összegű keretszerződés megkötésére a Sándoraszfalt Útépítő Kft. (1141 
Budapest, Szugló utca 82., adószáma: 24720795-2-42., képviselő: Egri Sándor ügyvezető) nyertes 
ajánlattevővel.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kátyúzási feladatok ellátása költségeinek utólagos finanszírozására 
egyedi támogatási kérelmet nyújtson be bruttó 8.000.000,- Ft keretösszeggel Pest Vármegye 
Önkormányzatához.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges (kátyúzási feladatok) 
bruttó 8.000.000.- Ft keretösszeget

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2023. január 19.

Tisztelettel: Á.;
Virok-Ujlá|ki Anikó

Beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető



BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított
„Göd belterület kátyúzási feladatok ellátása keretszerződés alapján” kapcsán 

beérkezett ajánlatok bontásáról és bírálatáról

Időpont: 2023. január 18. 11:00 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 2023. január 11. napján került sor.
Az ajánlattételi határidőig (2023. január 18. 11:00) a fenti tárgyú beszerzési eljárásban
4 darab, azaz négy ajánlat érkezett postai úton.

A Bíráló bizottság megállapítja, hogy a tárgyi beszerzési eljárás becsült értéke 
bruttó 8.000.000,- HUF.

(Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges (kátyúzási 
feladatok) bruttó 8.000.000.- Ft keretösszeget)

Beérkezett ajánlatok:

1.számú ajánlat
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve: Sínkorona Kft.

Székhelye: 1205 Budapest, Valéria utca 64.

összpontszám: 843,69 pont

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár (kátyúzási feladatok) 
(m2)

Bruttó ajánlati ár (kátyúzási feladatok) m2 25 781 HUF

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

Környezetvédelmi vállalások száma: 3 db

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

MÁRK-KER Építőipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Kft.

Székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 40.4.em.20.
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összpontszám: 800,00 pont

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár (kátyúzási feladatok) 
(m2)

Bruttó ajánlati ár (kátyúzási feladatok) m2 28 575 HUF

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

Környezetvédelmi vállalások száma: 4 db

3.számú ajánlat
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve: Antüvál Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 1135 Budapest, Tahi utca 79/B.

összpontszám: nem értékelhető ajánlat, érvénytelen

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár (kátyúzási feladatok) 
(m2)

Bruttó ajánlati ár (kátyúzási feladatok) m2....... HUF

Felolvasólapot (ajánlati nyilatkozatot) nem nyújtott 
be!

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

Környezetvédelmi vállalások száma:.......... db

Felolvasólapot (ajánlati nyilatkozatot) nem nyújtott 
be!

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

Sándoraszfalt Útépítő Kft.

Székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 42.

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár (kátyúzási feladatok) 
(m.2)

Bruttó ajánlati ár (kátyúzási feladatok) m2 22 860. HUF

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi

Környezetvédelmi vállalások száma: 4 db

2



összpontszám: 970,00 pont

vállalások száma min 0 db — max 5 
db),

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

Érvényes ajánlatok:
Sínkorona Kft.: ajánlata érvényes. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot a bírálóbizottság az 
értékelési szempontra tett vállalás mértékéig bírálta el, tekintettel arra, hogy nem a nevezett 
ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

MÁRK-KER Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Kft: ajánlata érvényes. 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot a bírálóbizottság az értékelési szempontra tett vállalás 
mértékéig bírálta el, tekintettel arra, hogy nem a nevezett ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár
érték arányú ajánlatot.

Sándoraszfalt Útépítő Kft.: ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az 
ajánlata érvényes.

Érvénytelen ajánlat:
Antüvál Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.: ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelen az 
Ajánlati felhívás „XXI. Érvénytelen az ajánlat” alábbi pontja alapján
„- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,”

Ajánlattevő az alábbi értékelési szempontokra (Bruttó ajánlati ár (kátyúzási feladatok) (m2), 
Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db - max 5 db),) nem tett vállalást, mely utólag már nem módosítható 
- figyelemmel arra, hogy az sérti az esély egyenlőséget és az ajánlattevők közötti verseny 
tisztaságát.

A Bírálóbizottság javaslata:

- javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani,

- az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani:
Antüvál Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.: ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelen az 
Ajánlati felhívás „XXI. Érvénytelen az ajánlat” alábbi pontja alapján
„- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,”

Ajánlattevő az alábbi értékelési szempontokra (Bruttó ajánlati ár (kátyúzási feladatok) (m2), 
Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db - max 5 db),) nem tett vállalást, mely utólag már nem módosítható
- figyelemmel arra, hogy az sérti az esélyegyenlőséget és az ajánlattevők közötti verseny 
tisztaságát.
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- az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítani:
Sínkorona Kft.: ajánlata érvényes. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot a bírálóbizottság az 
értékelési szempontra tett vállalás mértékéig bírálta el, tekintettel arra, hogy nem a nevezett 
ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

MÁRK-KER Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Kft.: ajánlata érvényes. 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot a bírálóbizottság az értékelési szempontra tett vállalás 
mértékéig bírálta el, tekintettel arra, hogy nem a nevezett ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár
érték arányú ajánlatot.

Sándoraszfalt Útépítő Kft.: ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az 
ajánlata érvényes.

-a beszerzési eljárás nyertesének Sándoraszfalt Útépítő Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 
82., Adószáma: 24720795-2-42, képviseli: Egri Sándor István ügyvezető) ajánlattevőt 
kihirdetni és a szerződést vele megkötni (Bruttó 8.000.000.- HUF) keretösszeggel.

őkönyv lezárva: 11:20 perckor.

Sápi Zoltán Schőnné Kovacsik Katalin
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L számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott. Egri Sándor mint a(z) Sándoraszfalt Útépítő Kft. cégjegyzéssé jogosult képviselője. Göd Város 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „Göd belterület kátyúzást feladatok ellátása 
keretszerződés alapján n tárgyú beszerzési eljárás ajánlattévőiéként

nyilatkozó m, 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 l nyertességünk eseten vállaljuk a felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során 
keletkezeit 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 szőlő 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 tevékenységéi 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 részvéteitől 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.

Cég,információ:

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve Sándoraszfalt Útépítő Kft.

A cég rövidített neve, ha van ilyen Sándoraszfalt Útépítő Kft.

Cégjegyzékszáma 01 09 178900

Adószám illetve adóazonosító jel 24720795-2-42

Pénzforgalmi jelzőszáma j 11600006-00000000-64793829

Székhely
....... ........................
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Irányítószam. település H4I Budapest

Utca, házszám Szugló u. 82.

Honlap www.aszlaltozas.net
\v ww.sandoraszfalt. hu

Postacím (ha nem azonos a székhellyel)

Irányítószám település

Utca, házszám

Postafiók

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személyt ek)

Név. beosztása Egri Sándor, ügyvezető igazgató
.....K.niT. ! ,L Hl 1.1 m uni. I I ti o n i ír i in i. f n n .[fin r 11 ii i n i n

Telefon

Mobil +36 70 324 4623

Fax -

E-mail sandoraszfalt. irodaár gamil.com

Az eljárásban kapcsolattarló személy

Név, beosztása Szabó-Egri Eszter

Telefon -

Mobil +36 30 732 5307

E-mail .sandoraszfalt. íródnál gami k com

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

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár (kátyúzási, feladatok)
Im2j

 . ....................................... ................ .................... ........... ................  .■

Bruttó ajánlati ár (kátyúzási  feladatuk) 22 Hót) Hl<b7m2

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

Környezetvédelmi vállalások száma; 4 db

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes  felsorolása:
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7. A járművek, munkagépek kizárólagos szilárd, hurkolt talajon az adott munkaterület felvonulási 
területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik vagy kiépített ■ 
üzemanyagtöltő állomáson. í

7 A munkaterületen termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása.
3. Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet i 

helyszínen tartását.
4. Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a keletkezett összes építési hulladék ? 

tömegének 5%-han.
5.

Budapest, 2023. év 01. hó 12. nap
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2. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 
NYILATKOZAT

Alulírott Egri Sándor (lakcím: 1 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 áSl fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Göd Város Önkormányzata által a „Godbelterület kátyúzási feladatok 
ellátása keretszerződés alapján” tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban 
teszem.

Dátum: 2023.01.12.

Ajánlattevő cégsz^j

„4.Összeférhetetlenség

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 Kari Sándor kíván (születési név: született:
napján, anyja születési neve: )

alatti lakos. Magyarország állampolgára, mint a Cg.0109178900 cégjegyzékszámú 
Sándoraszfalt Útépítő Korlátol; Felelősségű Társaság (114í Budapest, Szugló utca 82.) (a 
továbbiakban: Cég) képviseletre jogosult ügyvezetője (vezető tisztségviselője)} a Céget 
akként jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy 
dőbélyegzeit nevéhez a nevemet a Cég nevében önállóan a hiteles aláírási címpéldánynak 
megfelelően, az alábbiak szerint írom:

7

I)r. Soós Ágnes
Közjegyzői Irmlnja
Mezőtúr
5400 Mezőtúr. Petőit utca 14 >

-36 (56) 351 012
Mhw.agncMrnwkk hu

KRID S4.M79OK(MOKKíl|

Cgyszám: 54015,'Z/184/2022

-------------- —---------------- ...-------------Tanúsítván y  ------ —-------------- -—.—_------------ -
Tanúsítom Egri Sándor István ügyfél (születési neve: <»íiu»h-

anyja születési neve: I )
. alatti lakos. Magyarország állampolgára - aki személyazonosságát az előttem 

felmutatott számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcíméi
pedig a számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta - ezen a fenti
„Aláírási Címpéldány” megnevezésű okiraton szereplő aláírásának a valódiságát. —— 
Az ügyfél kijelentette. hogy olvasni tud. az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat

Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről 
szóló 1991. évi XLL törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti 
személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés 
megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. teának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési 
kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.—----- -------—
Keli Mezőtúr. 2022. (kettőezer-huszonkettedik) év július hónap 14. (tizennegyedik) napján.—

’ j ■> 1 * ’•
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Referencia igazolás

Alulírott, jelen referencia igazolást a Sándoraszfalt Útépítő Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.,
adószám: 24720795-2-42; cégjegyzékszám: 01 09 178900) Ajánlattevő részére adom.

1 A_referen£La..igazolástkiállító szervezet megnevezése, címe (szerződést kötő másik fél):

Hódmezővásárhelyi Működtető- és Szolgáltató NZrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1

A referencia igazolást kiállító személy:
Név: Vérségi Attila
Beosztás: városüzemeltetési főmérnök
Elérhetőség: teiefon:+36/30/758-7572, email: versegi.attila@hmszzrt.hu

2. A szerződést teljesítő cég megnevezése:
Név: Sándoraszfalt Útépítő Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.

^Ateliesíjés adatai:
Az építési beruházás tárgya: aszfaltburkolat javítása (kátyúzás)
A teljesítés kezdő időpontja /év, hónap, nap/: 2021.07 26.
A teljesítés befejező, műszaki átadás időpontja /év, hónap, nap/: 2021.08.18
A teljesítés helye: Hódmezővásárhely belterületén
A teljesítés mennyisége: 1181 m2

^.NYnajkozat,.hogy_a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:
Igen, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Hódmezővásárhely, 2021.03.31

íc...:.....
erenc

operatív vezető
Vérségi Attila

városüzemeltetési főmérnök
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Megrendelő:

Tejesítés igazolás

Kivitelező:

Hőpmezővásái^ElyiMCkődtető és 

Szolgáltató Nzrt.
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 25332959-2-06
részéről: együttesen: Varga Ferenc és

Vérségi Attila

Sándoraszfalt ÚtéHtő Kft.

1141 Budapest, Szugló u. 82.
Adószám: 24720795-2-42
részéről; Egri Sándor - ügyvezető igazgató

AM^rggdglőiit»ooli^ho»  % a Kivitelező elvégezte a;

Kátyúzáshoz szükséges aszfalt beszerzését, helyszínre szállítását és bedolgozását

Hódmezővásárhely bel- és külterületén.

Szerződés mennyisége, összege: 3579 m2, nettó 39 370 079 Ft (bruttó 50 000 000 Ft)

Elszámolás:
a mellékelt felmérési napló alapján: 1181 m2

1. részteljesítés: 33%
VéfiSsszee: 12 992 126.- Ft + 27 % Áfa. azaz bruttó 16 SOS 000.- Ft

A szerződési és minőségi feltételeknek megfelel, így jogosult a számla (részszámla) kiállítására.

A ieieo^- k az alábbiakat rikzítik az dvéuzett munkával kapcsoiaibao:

A Megrendelő az építkezést bejárta, ellenőrizte.

Hódmezővásárhely, 2021.08.18. SÁNDORASZFALT 
Útépítő Kft.

I
Szék-.

1141 Budapest, Szugló út 82
Asz.:24720795-2-42
Cjsz.;O1-09-178900 /,

//
/

Varga Ferenc és Vérségi Attila 
megbízottak

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nzrt
(cégjegyzésre jogosult vagy 

meghatalmazott képviselő

// Egri Sándor 
Ügyvezető igazgató 

Sándoraszfalt Útépítő Kft.
(cégjegyzésre jogosult vagy 

moghataLmazott képviselő aláírása)

/



B.ef^snda IgfmMs

Alulírott jelen referencia igazolást a Sándoraszfalt Útépítő Kit. (székhely: 1141 Budapest, Szugló is.
82.; adószám: 24720795-2-42; cégjegyzékszám: 0109178900) Ajánlattevő részére adom.

1. A referencia gazolást kiáfBó szervezet megnevezése. címe < szerződést kötő másik félj:

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A referencia i ■ ?zc ást kiállító szeméi
Név: Vérségi Attila
Beosztás: Városüzemeltetési főmérnök
Elérhetőség: +36/30/758-7572, e-mail: versegi.attila@hmszzrt.hu

2r A szerződést teljes ; f cég megnevezése:
Név: Sándoraszfalt Útépítő Kft.
Székhely:1141 Budapest, Szugló u. 82.

3. A teljesítés adatai:
Az építési beruházás tárgya; aszfaltburkolat javítása (kátyúzás)
A teljesítés kezdő időpontja /év, hónap, nap/: 2021.08.19.
A teljesítés befejező, műszaki átadás időpontja /év, hónap, nap/: 2021.10.01.
A teljesítés helye: Hódmezővásárhely belterületén
A teljesítés mennyisége: 2398 m2

4. Nyilatkozat, hoav a teljesítés az előírásoknak és ? szerződésnek megfelelően történve;
igen, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Hódmezővásárhely, 2021.10.08.

Operatív vezető aanwamíaszánr IMOOSSS-OK* ^334M0«MKM
Vérségi Attila

városüzemeltetési főmérnök



Referencia igazolás

Alulírott, Jelen referencia igazolást a Sándwwtfcft Útépítő Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szugió u.
82.; adószám: 24720795-2-42; cégjegyzékszám: 0109178900) Ajánlattevő részére adom.

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése címe ^szerződést kötő másik fél);

Hódmezővásárhelyi Működtető- és Szolgáltató NZrt
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A referencia gazolást.kiállító személy.
Név: Vérségi Attila
Beosztás: Városüzemeltetési főmérnök
Elérhetőség: +36/30/758 7572, e-mail: versegi.attila@hmszzrt.hu

2. A szerződést teljesítő cé^ megnevezése:
Név: Sándoraszfalt Útépítő Kft.
Székhely: 1141 Budapest, SzugkS u. 82.

3. A teljesítés adatai:
Az építési beruházás tárgya: aszfaltburkolat javítása (kátyúzás)
A teljesítés kezdő időpontja /év, hónap, nap/: 2020.11.11.
A teljesítés befejező, műszaki átadás időpontja /év, hónap, nap/: 2020.12.01.
A teljesítés helye: Hódmezővásárhely belterületén

(Tóth Malom utca, Fáncsy utca, Nap utca, Napraforgó és Kortyogó utca)
A teljesítés mennyisége: 760 m2

4. Nyilatkozat ho-lY a teljesítés ^.előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:
Igen, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Hódmezővásárhely, 2021.10.08.

Hódmezővásárhelyi Működtető 
Ss Szolgáltató Nonproíít 2HT. 

rir- 68(X) Hódmezővásárhely, Sajcsy>Zs. u. 70. 
C jegyzékszám: Cg. Gö -10 - 000488 

í 1 Adószám 25332959 • 2 - OS
----------------- ------- ""-öaftfcszámlasaám: 104ü0559-06Ó32eB&<30000004

Varga / erenc 
operatív vezető

Vérségi Attila
városüzemeltetési főmérnök

i.


