
1. oldal 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-468/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

428/2021.(VI. 4.) kgy. határozata  

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóiroda villamos 

hálózatának és férfi mosdójának gépészeti felújításához kapcsolódó 

építményvillamossági műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyában lefolytatott 

beszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról 
 

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 „Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Adóiroda villamos hálózatának és férfi mosdójának gépészeti 

felújításához kapcsolódó építményvillamossági műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyában 

beszerzési eljárást indított. Az alábbi négy ajánlattevő nyújtotta be az ajánlatát:  

- ALBA-TREZOR Villamos Biztonságtechnikai Műszaki és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 07-09-008303; székhely: 8000 Székesfehérvár, 

Szigligeti u. 2.) 

- DOKUPLAN Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 20-09-070067; székhely: 8800 

Nagykanizsa, Kinizsi u. 69.) 

- Szigeti és László Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 07-09-006989; 

székhely: 8000 Székesfehérvár, Esze Tamás u. 2. 2. em. 9.) 

- Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cégjegyzékszám: 07-09-015838, székhely: 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4.) 

e) az ajánlattételi határidő lejártáig, 2021. május 14. napja 12:00 óráig négy ajánlattevő nyújtotta be 

ajánlatát, melyeket a Beszerzési Bírálóbizottság megvizsgált és megállapította, hogy  

- az ALBA-TREZOR Kft. ajánlata nem tartalmazta az igazolást arról, hogy a helyi adóhatóságnál 

adótartozása nincs,  

- a Szigeti és László Kft. ajánlata nem tartalmazta az igazolást arról, hogy a helyi adóhatóságnál 

adótartozása nincs;  
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f) a Beszerzési Bírálóbizottság hiánypótlásra szólította fel az ALBA-TREZOR Kft. és a Szigeti és László 

Kft. ajánlattevőket; 

g) a hiánypótlási határidő lejártáig, 2021. május 24. napja (munkaszüneti napot követő 1. munkanap) 15:00 

óráig a hiánypótlást a Szigeti és László Kft. teljesítette, az ALBA-TREZOR Kft. nem teljesítette; 

h) az ajánlatokat és a hiánypótlást a Beszerzési Bírálóbizottság megvizsgálta és megállapította, hogy a 

DOKUPLAN Kft., a Szigeti és László Kft., a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit 

Kft. ajánlattevők ajánlata érvényes és bírálatra alkalmas; 

i) a legkedvezőbb árajánlatot a Szigeti és László Kft. nyújtotta be összesen nettó 250.000,- Ft+ÁFA, 

azaz bruttó 317.500,- Ft összegben. 

 

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 Szigeti és László Kft.-vel szerződést köt az alábbiak 

szerint: 

a) A szerződés tárgya: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóiroda villamos 

hálózatának és férfi mosdójának gépészeti felújításához kapcsolódó építményvillamossági műszaki 

ellenőri feladatok ellátása az Önkormányzat 2021. április 22-én kelt ajánlattételi felhívás 1. számú 

mellékletében foglalt szakmai feladat meghatározás alapján. 

b) A Kft. tudomásul veszi, hogy figyelemmel arra, miszerint a szerződés keretében megvalósuló műszaki 

ellenőrzés szorosan összefügg a kivitelezéssel, így a műszaki ellenőri feladat ellátásra vonatkozó 

szerződés hatályba lépésének feltétele a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése. 

Amennyiben a kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés megkötésére legkésőbb 2021. október 

31. napjáig nem kerül sor, úgy azt a felek a műszaki ellenőri feladat ellátására vonatkozó szerződés 

bontó feltételének tekintik. 

c) Az a) pontban leírt feladat ellenértéke mindösszesen nettó 250.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 317.500,- 

Ft. 

d) Teljesítés határideje: a kivitelezés megvalósítását követő műszaki átadás-átvételi eljárás 

eredményes lezárásáig. 

e) A Kft. az Önkormányzat teljesítésigazolója által kiállított teljesítésigazolás birtokában 1 db számla 

benyújtására jogosult az alábbiak szerint: a számla benyújtására az a) pont szerinti munka 100 %-ban 

megvalósult készültsége, az ahhoz tartozó valamennyi munka hibátlan és hiánymentes elvégzése, 

továbbá a szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén állítható ki nettó 250.000,- 

Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 317.500,- Ft összegről. 

f) Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 30 nap. 

g) Az Önkormányzat előleget nem biztosít. 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a munka fedezete bruttó 318 eFt összegben Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 

12. melléklet „Műszaki ellenőrzések kerete” megnevezésű során 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 


