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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-318/2021. 

 

 
 
 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

292/2021. (IV. 27.) kgy. határozata 

a „Székesfehérvár, gyalogos-átkelőhelyek közvilágítás tervezése 2021” 

tárgyú beszerzési eljárás eredményéről  
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. 

február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 

megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 
c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”; 

d) „Székesfehérvár, gyalogos-átkelőhelyek közvilágítás tervezése 2021” tárgyában 

beszerzési eljárás került lefolytatásra; 

e) az ajánlattételi felhívás az alábbi négy ajánlattevő részére került megküldésre: 

- GÁTIBA Energie Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Etele út 59-

61.), 

- RONEKO Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.), 

- Fénykód Energia Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Ikva 

utca 8.) 

- PSZT Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Iglói 

utca 2/a); 

f) Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2021. február 18. napja 10:00 óráig, mind a négy 

ajánlattevő benyújtotta ajánlatát, melyeket a Beszerzési Bírálóbizottság megvizsgált és 
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hiánypótlásra szólította fel a GÁTIBA Energie Kft., a Fénykód Energia Kft. és a PSZT 

Mérnöki Kft. ajánlattevőket, tekintettel arra, hogy ajánlataik nem tartalmazták a 

kötelező tartalmi elemként előírt helyi adóhatósági igazolást; 

g) a hiánypótlási határidő lejártáig, 2021. március 2. napja 10:00 óráig, a hiánypótlást a 

GÁTIBA Energie Kft. teljesítette; 

h) tekintettel arra, hogy a Fénykód Energia Kft. és a PSZT Mérnöki Kft. a hiánypótlási 

felhívásnak határidőben nem tett eleget, ajánlatuk érvénytelen; 

i) a Beszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy a GÁTIBA Energie Kft. és a 

RONEKO Kft. ajánlattevők ajánlata érvényes és bírálatra alkalmas; a legalacsonyabb 

összegű ajánlatot mindegyik rész esetében a GÁTIBA Energie Kft. adta, az 

alábbiak szerint: 

 

- Székesfehérvár, Balatoni út - Hosszúsétatér csomópontban a meglévő és 

tervezett új gyalogos-átkelőhely közvilágításának megtervezése  

nettó ajánlati ár (HUF) 300.000,- Ft 

bruttó ajánlati ár (HUF) 381.000,- Ft 

 

- Székesfehérvár Zámoly - Kiskút útján tervezett 4 db gyalogos-átkelőhely 

közvilágításának megtervezése 

nettó ajánlati ár (HUF) 400.000,-Ft 

bruttó ajánlati ár (HUF) 508.000,-Ft 

 

- Székesfehérvár, Tompa Mihály utcában tervezett 2 db gyalogos-átkelőhely 

közvilágításának megtervezése 

nettó ajánlati ár (HUF) 300.000,-Ft 

bruttó ajánlati ár (HUF) 381.000,- Ft 

  

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként úgy döntök, hogy  

 

2.1. a Fénykód Energia Kft. és a PSZT Mérnöki Kft. ajánlata érvénytelen, mert nem 

felel meg az ajánlattételi felhívásban előírt követelményeknek, 

 

2.2. az Önkormányzat a GÁTIBA Energie Korlátolt Felelősségű Társasággal (a 

továbbiakban: Kft.) köt tervezési szerződést az alábbiak szerint: 

 

a) A szerződés tárgya: Székesfehérvár, gyalogos-átkelőhelyek közvilágításának tervezése, 

az új közvilágítási oszlopok helyszíneinek, valamint az új oszlopok típusának 

egyeztetése, a tervek átadás előtti egyeztetése, közműegyeztetések, tulajdonosi és 

kezelői hozzájárulások beszerzése. A szerződés az alábbi részfeladatokat foglalja 

magában:  

- 1. rész: Székesfehérvár, Balatoni út – Hosszúsétatér csomópontban a meglévő és 

tervezett új-gyalogosátkelőhely közvilágításának megtervezése, 

- 2. rész: Székesfehérvár, Zámoly – Kiskút útján tervezett 4 db gyalogos-átkelőhely 

közvilágításának megtervezése, 

- 3. rész: Székesfehérvár, Tompa Mihály utcában tervezett 2 db gyalogos-átkelőhely 

közvilágításának megtervezése. 
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b) Az a) pont szerinti feladat ellenértéke: összesen nettó 1.000.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

1.270.000,- Ft. 

c) Teljesítés határideje: a szerződés teljeskörű aláírásától számított 45 napon belül. 

d) A Kft. az Önkormányzat által kiállított teljesítésigazolás alapján részenként 1 db számla 

benyújtására jogosult. 

e) Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

f) Az Önkormányzat előleget nem biztosít. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a tervezési díj fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. 

(I.20.) önkormányzati rendelet „Fejlesztési kiadások 2021. évi feladatonkénti megbontása” 

című 12. sz. melléklet „Tervezési munkák” soron rendelkezésre áll. 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


