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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Településünk szennyvíz hálózatának és tisztító művének kiépítésére vonatkozó és KEOP- támogatással 
megvalósuló fejlesztési célkitűzés vonatkozásában 2013. szeptemberében a Nemzeti Környezetvédelmi és 
Energia Központ Nonprofit Kft-től (NKEK- mint közreműködő szervezet), majd 2013. október végén a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KFF-től megérkezett a beruházás kivitelezésére vonatkozó tender 
dokumentáció, és a közbeszerzési hirdetményre vonatkozó minőség ellenőrzési tanúsítvány. 
További előzmények: az önkormányzat, mint ajánlatkérő a Darázs & Társai Ügyvédi Iroda (mint a 
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával a projekt keretében megbízott szerv) megbízásával 
elindította a nyílt közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló törvény 2011. évi CVIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) harmadik rész szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 
Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 20849/2013 számon a Közbeszerzési Értesítő 135/2013. 
számában 2013. november 15. napján jelent meg. Az eljárást megindító felhívás az ajánlattevői kérdések 
tisztázása, pontosítása okán a Kbt. 42. §-a alapján új hirdetmények feladásával 3 alkalommal módosításra, 
valamint az ajánlattételi határidő 2013. december 19. napján 10 óráig meghosszabbításra került. 
Az ajánlattételi határidőig összesen 10 gazdasági szereplő kérte a dokumentáció megküldését. Az 
ajánlattevői kérdésekre az ajánlatkérő 2 kiegészítő tájékoztatást bocsátott ki. Az ajánlattételi határidőig 3 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot;  

- SIMPLEX Épker Kft., Kecskemét, Kada Elek u. 12. 
- Probart Kft és Euro Aszfalt Kft. közös ajánlattevőként (PE konzorcium) 
- A-Híd Építő Zrt., Budapest, Karikás Frigyes u. 20.    

 
Az ajánlattételekben külön elemként kellett nettó ajánlatot tenni: 

a) szennyvíztisztító telep megvalósítására vonatkozóan,  
b) szennyvíz csatornahálózat megvalósítására vonatkozóan, 
c) központi költségekre vonatkozóan, egyösszegű ajánlati ár összesítésében a),-c) pontok 

vonatkozásában valamint elkülönítetten az üzemeltetési költségekre vonatkozóan. 
 

A bírálati szempontoknál 60 %-os súllyal szerepel az a) b) és c) pontban szereplő egyösszegű ajánlati ár és 
40 %-os súllyal az üzemeltetési költségre tett ajánlati ár. 
Jelenleg hatályos (4/2013.(V.31.) Ökt határozattal elfogadott) közbeszerzési szabályzatunk értelmében a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság (továbbiakban: KBB) mint a döntést előkészítő bizottság tesz javaslatot a 
beérkező ajánlatok vonatkozásában a képviselő-testület – mint végleges döntést hozó szerv – részére.  
A Közbeszerzési Szabályzatunk rögzíti, hogy az EU-s támogatásokkal összefüggő kiemelt fejlesztési 
projektek tekintetében alkalmazni kell a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címének közbeszerzésekre 
irányadó előírásait is. Ez azért is kiemelt szempont, mert a jelen közbeszerzésre vonatkozó Képviselő-
testület által meghozandó végleges döntés csak akkor léphet hatályba, amennyiben az eljárás lefolytatásáról a Nemzeti 

  



Fejlesztési Ügynökség megküldi a közbeszerzési szabályossági tanúsítványt az Önkormányzat és a Közreműködő Szervezet 
részére. A bírálati összegzést csak ezután lehet megküldeni az ajánlattevők részére.   
Az eljárás kiemelkedő szakmai specifikusságára tekintettek természetesen a döntés előkészítő munkálatok 
keretében külsős szakemberek bevonásával, összhangban a Közbeszerzési Szabályzatunkkal, melynek 
értelmében szavazati joggal 1 fő ( a közbeszerzés tárgya szerinti) külsős szakember vesz részt. A megfelelő 
és megalapozott döntés előkészítése érdekében külsős szakértők is segítették a KBB munkáját, azzal, hogy 
konkrét javaslatot fogalmaznak meg, amely a döntéshozatalt nagyban segíti. 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról- természetesen nem megelőlegezve a KB. döntési javaslatának 
véglegesítését - hogy a külső szakértők előzetes tájékoztatása alapján vélhetően eredménytelennek kell minősíteni 
a közbeszerzési eljárást, ugyanis a benyújtott ajánlatok egyes részei nem értékelhetőek, melyek a fő bírálati szemponthoz 
szükségesek. Ennek lényege, hogy az ajánlattevők az üzemeltetési költség vonatkozásában nem az ajánlatkérő által 
kiadott kiegészítő tájékoztatásnak megfelelő díjtételekkel kalkuláltak, így a Kbt. ide vonatkozó (74. § (1) bekezdés) 
előírása szerint vélhetően érvénytelenné szükséges minősíteni mindhárom ajánlatot és összességében eredménytelennek az 
eljárást. 

Ebben az esetben új közbeszerzési eljárás megindítása szükséges az ide vonatkozó előírásoknak 
megfelelően, az előzményekben rögzített fázisokhoz hasonlóan. Sajnos ez egyre szűkíti a kivitelezésre 
fennálló időszakot, ugyanis a támogatások végleges lehívásának záró időpontja 2015. május 31. 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megvitatását és a csatolt határozati javaslat közül a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság javaslatával összhangban álló végleges álláspont kialakítását. 

 

 

Csanytelek, 2014. január 15. 

 

Tisztelettel: 

Forgó Henrik      Kató Pálné 
polgármester         jegyző 
 

 

 

 

 

 



…./2014 (I. 17.) Ökt határozat 

 
Tárgy: Döntéshozatal a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számhoz kapcsolódó „Csanytelek Község 

Szennyvízcsatornázásának kiépítése” FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC 
Sárga könyves szerződéses feltételekkel „ c. nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról 

 
Határozati javaslat  

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság (mint döntés 
előkészítő, javaslattevő KBB) írásos döntési javaslatát figyelembe véve, azt megtárgyalva, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján elindított 
„Csanytelek Község szennyvízcsatornázásának kiépítése FIDIC Piros könyves , szennyvíztisztításának tervezése 
és kiépítése FIDIC Sárga könyves  szerződéses feltételekkel” beszerzési tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásról – 
összhangban az önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzatával – az alábbi döntést hozza:  
 
1.) A Képviselő-testület - elfogadva a Közbeszerzési Bíráló Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntési javaslatát- 

rögzíti, hogy a 3 ajánlattevő által benyújtott ajánlatok nem értékelhetőek, a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján, egyéb módon nem felelnek meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek az alábbiak miatt: 
a) ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban az ajánlatok értékelését a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja szerint határozta meg. Az 
összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat az Egyösszegű ajánlati ár és 
az Üzemeltetési költség vonatkozásában állapította meg. 

b) Az Ajánlatkérő a 2013. december 11. napján kibocsátott kiegészítő tájékoztatóban rögzítette az 
Üzemeltetési költség számításához kalkulálható bruttó szakmunkás és segédmunkás órabéreket, 
melyekkel az Ajánlattevőknek kalkulálniuk kellett az ajánlattétel során. 

c) A beérkezett ajánlatok értékelése során megállapítást nyert, hogy a benyújtott 3 ajánlat közül: 
-   a SIMPLEX Épker Kft ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon 

nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek, 
mert az ajánlat 93. oldalán becsatolt Üzemeltetési költség táblázatban ajánlattevő nem a kiegészítő 
tájékoztatás során megadott egységárakat tüntette fel. A fentiek alapján a SIMPLEX Épker Kft. 
ajánlattevő ajánlata érvénytelen; 

-   a Probart Kft. és EuroAszfalt Kft. Közös ajánlattevők (PE Konzorcium) ajánlattevő ajánlata a 
Kbt. 74.  § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek, mert az ajánlat 166. oldalán becsatolt 
Üzemeltetési költség 1.300 Ft és 1.500 Ft egységárakat, azonban azokat nettó egységárakként adta 
meg. A fentiek alapján a Probart Kft és EuroAszfalt Kft. Közös ajánlattevők (PE Konzorcium) 
ajánlattevő ajánlata érvénytelen; 

-    az A-HÍD Építő Zrt ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. §  (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon 
nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek, 
mert az ajánlat 217. oldalán becsatolt Üzemeltetési költség táblázatban ajánlattevő nem a kiegészítő 
tájékoztatás során megadott egységárakat tüntette fel. A fentiek alapján a A-HÍD Építő Zrt ajánlattevő 
ajánlata érvénytelen. 

A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlatokat – azok 
érvénytelensége miatt - a továbbiakban nem vizsgálta.  

2.) A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság egyhangú javaslata alapján úgy döntött, hogy a jelen 
tárgy szerinti közbeszerzési eljárást – tekintettel arra, hogy az ajánlattevők kizárólag érvénytelen ajánlatokat 
nyújtottak be – a Kbt. 76. §  (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket jelen közbeszerzési tárgyra vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindítására, a fejlesztési 
célkitűzés sikeres megvalósítása érdekében. 

4.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy jelen határozat hatályba lépésének időpontja az illetékes szerv által kiadott, 
az eljárás lefolytatására vonatkozó közbeszerzési szabályossági tanúsítvány kiadásának időpontja a 2007.-
2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 



Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  4/2011. (I. 28.) 
Kormányrendelet 42. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.  

Végrehajtás határideje:  szöveg szerint 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik, polgármester 
Beszámolás határideje: hatályba lépést követő soros ülés 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Miniszterelnöki Hivatal (1055 Budapest, Kossuth L. tér 2-4.) 
- Darázs & Társai Ügyvédi Iroda,(Budapest) 
- G.L.L.A Kft. Budapest) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné  jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

 

 


