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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-413/2021. 

 

 
 
 
 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

379/2021. (V. 21.) kgy. határozata 

az új autóbusz-hálózat bevezetésével kapcsolatos grafikai munkák elvégzése tárgyában 

lefolytatott 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 Megyei Jogú Város Önkormányzata „Új autóbusz-hálózat 

bevezetésével kapcsolatos grafikai munkák elvégzése” tárgyban beszerzési eljárást 

folytatott le.  

e) a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2021. április 27. napján az alábbi 3 (három) 

ajánlattevő részére került megküldésre: 

- „Közlekedésfejlesztés” Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 

Székesfehérvár, Jancsár utca 44. 1/5) 

- CASSIOPEIA MŰHELY Informatikai Betéti Társaság (1221 Budapest, Regényes 

utca 5. III/15.)  

- Balogh Koppány egyéni vállalkozó (2131 Göd, Cserfa u. 14.) 

f) az ajánlattételi határidő lejártáig, 2021. május 5. napja 12:00 óráig 2 (kettő) ajánlattevő 

nyújtotta be az ajánlatát, amelyeket a Beszerzési Bírálóbizottság megvizsgált és 

hiánypótlásra szólította fel a CASSIOPEIA MŰHELY Bt. ajánlattevőt tekintettel arra, 

hogy az ajánlata nem tartalmazta a kötelező tartalmi elemként előírt helyi adóhatósági 

igazolást; 

g) a hiánypótlási határidő lejártáig, 2021. május 13. napja 16:00 óráig a hiánypótlást az f) 

pontban nevesített ajánlattevő teljesítette; 
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h) a Beszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy mind a kettő ajánlattevő ajánlata 

érvényes és bírálatra alkalmas; a legalacsonyabb összegű árajánlatot a CASSIOPEIA 

MŰHELY Informatikai Bt. (1221 Budapest, Regényes utca 5. III/15.) nyújtotta be 

bruttó 2.107.100,- Ft összegben. A vállalkozás mentes az ÁFA megfizetése alól. Az 

ajánlattevő kisadózó vállalkozás.  

 

 

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 - tekintettel az 1. pontban leírtakra - úgy döntök, hogy az Önkormányzat 

a CASSIOPEIA MŰHELY Informatikai Betéti Társasággal köt szerződést az alábbiak 

szerint: 

 

a) A szerződés tárgya: „Új autóbusz-hálózat bevezetésével kapcsolatos grafikai munkák 

elvégzése” 

b) A feladatok ellenértéke bruttó 2.107.100,- Ft. A Bt. mentes az ÁFA megfizetése alól.  

Az ajánlattevő kisadózó vállalkozásnak minősül.  

c) Teljesítés határideje: 2021. június 10. 

d) A Bt. 1 (egy) db számla benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően, az 

Önkormányzat által kiállított teljesítésigazolás birtokában, 

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

f) Megrendelő előleget nem biztosít. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a szerződés fedezete 

bruttó 2.108 e Ft összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet, „Saára Gyula 

program – Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése” soron rendelkezésre áll. 

 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 

 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András     Dr. Bóka Viktor 

           polgármester                 címzetes főjegyző 


