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

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

  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Önök  előtt ismeretes, a fenti tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt). 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva 2013. évben elindított nyílt közbeszerzési eljárás 
eredménytelen lett így az eljárást tárgyévben újra el kellett indítanunk. Az eljárást megindító felhívás 
dokumentációs anyagához kapcsolódóan a két lépcsős minőségellenőriztetést szintén el kellett végeztetni. 
A végleges támogató jellegű minőségellenőrzési tanúsítványt a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikáért 
Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 2014. május 9-én adta ki. Az eljárást 
megindító felhívás (nemzeti értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás) ezután került közzétételre a 
Közbeszerzési Értesítőben KÉ 8973/2014. iktatószámon. Az ajánlattételi határidőig 11 gazdasági szereplő 
kérte a dokumentáció megküldését. 
Az eljárást megindító felhívást követően 2014. május 30-ig három kiegészítő tájékoztatás megküldésére 
került sor az ajánlattevők részére. Az ajánlattételi határidőig (2014. 06. 04.-én 1000 óra) három db ajánlat 
érkezett. Az ajánlatok felbontásáról külön jegyzőkönyv készült, amely az ülésen megtekinthető. 
Az alábbi ajánlatok érkeztek:  
 

1.) Probart Kft és Euro Aszfalt Kft közös ajánlattevők PE Konzorcium (Probart Kft.: 6760 
Kistelek, Kossuth u. 88. , Euro Asztalt Kft.: 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.) 
Egyösszegű ajánlati ár:   nettó 776.091.300.- Ft 
Vállalt jótállás:    48 hónap 

 
 

2.) BTMP Kft (1211 Budapest, Terelő u. 3.) 
Egyösszegű ajánlati ár:   nettó: 644.000.000.- Ft 
Vállalt jótállás:    48 hónap 

 
3.) KÉSZ Építő és Szerelő Zrt (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.) 

 Egyösszegű ajánlati ár:   nettó: 752.511.305.-Ft 
 Vállalt jótállás:    48 hónap 
 
A beérkezett ajánlatok egyike sem haladta meg a program eredetileg becsült 776.091.300.- Ft 
nettó összköltségét, mint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló- tartalék keret nélküli- anyagi 
fedezetet. 
 
A bontási eljárást követően a közbeszerzési és szakmai szakértők bevonásával megkezdődött az egyes 
ajánlatok belső, részletes tartalmi felülvizsgálata és megállapítást nyert, hogy mindhárom ajánlattevő 
hiánypótlásra való felhívása kibocsátása elkerülhetetlen. A hiánypótlási felhívások és felvilágosítás kérések  

  



kiküldése 2014. június 23-án történt. A hiánypótlás és felvilágosítás kérés benyújtásának határidejéig (2014. 
július 4-én 1200 óra) két ajánlattevő hiánytalanul eleget tett a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás 
kérésben megfogalmazottaknak, a BTMP Kft viszont nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban és 
felvilágosítás kérésben reá vonatkozó tételekre. 
A Bíráló Bizottság javaslata értelmében: a BTMP Kft ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) 
bekezdés c), d) és e) pontja alapján. A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérőnek ki kell 
zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a kizáró okok 
hatálya alá tartozik, amely az ajánlat érvénytelenségét is okozza egyben a Kbt. vonatkozó szabályai szerint 
(Kbt. 74. § (1) bekezdés c) pont), az ajánlata érvénytelen.  
A Probart Kft és Euro Aszfalt Kft közös ajánlattevők (PE Konzorcium), valamint a KÉSZ Építő és 
Szerelő Zrt ajánlattevő ajánlatának érvényessé nyilvánítását  javasolja a Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a fenti tárgy vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési 
eljárást a Képviselő-testület nyilvánítsa eredményesnek.. 
 
Az érvényes ajánlatot tevő gazdasági szereplők ajánlatainak részletes értékelése során, a bírálati 
részszempontok (egy összegű ajánlati ár, vállalt jótállási idő) figyelembe vételével számított súlyozott 
összpontszám alapján a Bíráló Bizottság a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt ajánlattevőt javasolja nyertes 
ajánlattevőként (mint összességében legelőnyösebb ajánlattevőt, súlyozott összpontszám: 10000), 
elfogadni. Összességében a 2. legelőnyösebb ajánlattevőnek a Probart Kft és Euro Aszfalt Kft közös 
ajánlattevő (PE konzorcium), (súlyozott  összpontszám: 9817,7) javasolja a Bíráló Bizottság. 
 
 

 Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását, a Bíráló Bizottság javaslata és a csatolt határozati 
javaslat figyelembe vételét és változtatás nélküli elfogadását. 

 

 

Csanytelek, 2014. július 11. 

 

Tisztelettel: 

Forgó Henrik      Kató Pálné 
polgármester         jegyző 
 

 

 

 

 

 



…./2014. (VII. 11.) Ökt határozat 

 
Tárgy: Döntéshozatal a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számú „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  

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárást megindító felhívásra 3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot az alábbiak szerint:  

 
Probart Kft és Euro Aszfalt Kft  közös ajánlattevők (PE Konzorcium),  (Probart Kft.: 6760 
Kistelek, Kossuth u. 88. , Euro Asztalt Kft.: 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.) 

- Egyösszegű nettó ajánlati ár:  776.091.300.- Ft 
- Vállalt jótállás:    48 hónap 

 
BTMP Kft (1211 Budapest, Terelő u. 3.) 

- Egyösszegű nettó ajánlati ár:       644.000.000.- Ft 
- Vállalt jótállás:    48 hónap 

 
KÉSZ Építő és Szerelő Zrt (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.) 

- Egyösszegű nettó ajánlati ár:   752.511.305.-Ft 
- Vállalt jótállás:     48 hónap 

 
2.) A Képviselő-testület  (elfogadva a Közbeszerzési Bíráló Bizottság (KBB) külön jegyzőkönyvben 

rögzített javaslatát)  megállapítja, hogy a benyújtott 3 ajánlat közül a BTMP Kft ajánlattevő ajánlata 
érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés c), d), e) pontja alapján, mivel a  Kbt. 75. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, alkalmasság igazolásában 
résztvevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, amely az ajánlat érvénytelenségét is okozza 
egyben a Kbt. vonatkozó szabályai szerint (Kbt. 74. § (1) bekezdés c) pont), az ajánlata érvénytelen. 

 
3.) A Képviselő-testület (egyetértve a KBB döntés előkészítési jegyzőkönyvében rögzítettekkel)  

megállapítja, hogy a Probart Kft és Euró Aszfalt Kft közös ajánlattevők (PE Konzorcium) és a KÉSZ  
Építő és Szerelő Zrt ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek.  

 
4.) 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. 
Résszempontokat egyösszegű nettó ajánlati ár és a vállalt jótállási idő alapján állapította meg.  

 
5.) A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja és: 
a) 1. helyen nyertes ajánlattevőként – mint összességben a legkedvezőbb ajánlatot tevőt  - a  KÉSZ 

Építő Szerelő Zrt-t jelöli meg a nyertes ajánlattevő által tett 752.511.305.-Ft (azaz: Hétszáz-
ötvenkettőmillió-ötszáz-tizenegyezer-háromszázöt forint) egyösszegű nettó ajánlati árral és 48 
hónap vállalt jótállási idővel (súlyozott összpontszám: 10000), míg 

b) 2. helyen, mint összességében a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt a Probart Kft és Euro 
Aszfalt Kft közös ajánlattevőket (PE Konzorcium) jelöli meg az általa tett 776.091.300.-Ft (azaz: 
Hátszáz-hetven-hatmillió-kilencdvenegyezer-háromszáz forint) egyösszegű nettó ajánlati árral és 48 
hónap vállalt jótállási idővel (súlyozott összpontszám: 9817,7). 

 
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy a döntést valamint a 

szerződés kötési moratórium időszakát és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 
önkormányzati döntésére vonatkozó jóváhagyását követően az önkormányzat nevében a szerződést 



kösse meg az 1. helyen nyertesként megjelölt KÉSZ Építő és Szerelő Zrt-vel a kiemelt fejlesztési 
célkitűzés sikeres megvalósítása érdekében.  
Amennyiben az 1. helyen nyertesként megjelölt ajánlattevő bármely oknál fogva ajánlatától visszalép, 
úgy helyébe a 2. helyen összességében a 2. legkedvezőbb ajánlatot tevő lép a Kbt. 124. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint. 

 
 
Végrehajtás határideje:  szöveg szerint 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik, polgármester 
Beszámolás határideje: szerződés aláírását követő Képviselő-testületi ülés  
 

Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Gszelman Márta KFF megfigyelő – (MIR dokumentumtár felületen) 
- Darázs & Társai Ügyvédi Iroda,(Budapest) 
- G.L.L.A Kft. (Budapest) 
- KÉSZ Építő Szerelő Zrt (Szeged) 
- Probart Kft és Euro Asztalt Kft (PE Konzorcium)  (Kistelek, Üllő) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné  jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

 

 


