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Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. augusztus 19-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
23/2021. (VIII. 19.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján kihirdeti, hogy a 

„Leromlott városi területek rehabilitációja” című TOP-4.3.1-16 kódszámú 

pályázati felhívás keretében támogatásban részesített „Leromlott városi területek 

rehabilitációja az újtelepi városrészen” című TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 

azonosító számú pályázat keretében megvalósuló „TOP-4.3.1-16 építés 2. - 3 részben 

(1452)” című építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 

 

Az eljárás 1. része tekintetében nyertes: 

 

Ajánlattevő neve:  TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye:  4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 

Ajánlattevő ajánlata: 

 

Értékelési részszempontok Ajánlat 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 30 876 460 

2. Többlet jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 

hónap, max. 24 hónap) 
24 

3. Garanciális javítások megkezdési határideje (min. 

4 óra, max. 24 óra) 
4 

4. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő 

szakembernek az MV-É felelős műszaki vezetői 

jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati 

idején túli többlet szakmai tapasztalata (egész 

hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 

60 

5. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes 

ajánlattevő által termelt kommunális hulladék 

szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 

igen 
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Az eljárás 2. része tekintetében nyertes: 

 

Ajánlattevő neve:  TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye:  4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 

Ajánlattevő ajánlata: 

 

Értékelési részszempontok Ajánlat 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 38 255 400 

2. Többlet jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 

hónap, max. 24 hónap) 
24 

3. Garanciális javítások megkezdési határideje (min. 

4 óra, max. 24 óra) 
4 

4. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő 

szakembernek az MV-É felelős műszaki vezetői 

jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati 

idején túli többlet szakmai tapasztalata (egész 

hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 

60 

5. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes 

ajánlattevő által termelt kommunális hulladék 

szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 

igen 

 

Az eljárás 3. része tekintetében nyertes: 

 

Ajánlattevő neve:  Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 6710 Szeged, Szabadkai út 110. 

Ajánlattevő ajánlata: 

 

Értékelési részszempontok Ajánlat 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 73 464 217 

2. Többlet jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 

hónap, max. 24 hónap) 
24 
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3. Garanciális javítások megkezdési határideje (min. 

4 óra, max. 24 óra) 
4 

4. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő 

szakembernek az MV-É felelős műszaki vezetői 

jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati 

idején túli többlet szakmai tapasztalata (egész 

hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 

60 

5. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes 

ajánlattevő által termelt kommunális hulladék 

szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 

igen 

 

A három részben összesen nettó 60 805 684 Ft, azaz bruttó 77 223 219 Ft 

többletforrás biztosítására van szükség, melyből 62 836 394 Ft a már megkötött 

hitelszerződés alapján rendelkezésre áll, a fennmaradó 14 386 825 Ft forrását az 

önkormányzat a 2021. évi költségvetési rendelet 4. melléklet I/16. Püspökladány – 

Tanuszoda telepítése sora terhére biztosítja. 

A többlettámogatási igény a szerződéskötéseket követően benyújtásra kerül.  

A projekt összköltsége bruttó 120 000 000 Ft-ról bruttó 197 223 219 Ft-ra módosul. 

A projekt támogatástartalma 120 000 000 Ft, elszámolható költsége 120 000 000 Ft, 

az önerő 77 223 219 Ft, ami saját forrás. 

A projekt továbbra is az alábbi helyszíneken fog megvalósulni: 4150 Püspökladány, 

belterület 3115 hrsz., 2733/1 hrsz., 2787 hrsz., 3151 hrsz., 2647/1 hrsz., 3147 hrsz. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Tóth Lajos polgármester 
 
    
Püspökladány, 2021. augusztus 19. 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
 
 
 
 
Ea.: 
 


