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Csanytelek Község Önkormányzata mellett működő 
 

Bíráló Bizottság 
 
 

2014. augusztus 27. napján 17.00 órakor  
 

megtartott 
 

ülésének jegyzőkönyve 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Csanytelek Község Önkormányzata mellett működő Bíráló Bizottság 2014. augusztus 
27. napján 17:00 órakor tartott üléséről.  

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:  Kató Pálné   Bíráló Bizottság Elnöke 
   Csányi László  Bíráló Bizottság Tagja 
   Fejes Péter  Bíráló Bizottság Tagja (szakértelemmel rendelkező) 
 
 
Kató Pálné a Bíráló Bizottság elnöke: Köszönti a Bizottsági ülésen megjelenteket, és 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a bizottsági tagok jelen vannak és a bizottsági 
tagok szakértelme megfelel a Kbt. 22. § (3) bekezdésében maghatározottaknak. Ismertette az 
előzményeket és javaslatot tesz a bizottsági ülés napirendjére a meghívóban kiadottak szerint: 
 
Az ülés napirendje:  
 
Vállalkozási szerződés KEOP-1-2-0/09-11-2013-0005 azonosító számú projekt keretében Csanytelek Község 
szennyvízcsatornázásának kiépítése FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC 
Sárga könyves szerződéses feltételekkel tárgyú közbeszerzési eljárásban a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. 
ajánlattevő által az ajánlat 125-131. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott csatornázása kisnyomású 
rendszerben Csatorna hálózat” című árazott költségvetés 21-008-3.1.1. számú tételének, az ajánlat 125-131. 
oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott csatornázása kisnyomású rendszerben Csatorna hálózat” című 
árazott költségvetés 54-007-1.1.1-0131501 számú tételének, valamint az ajánlat 133-137. oldalán becsatolt 
„Csanytelek belterület nyomott csatornázása kisnyomású rendszerben Közüzemi átemelők” című árazott 
költségvetés 81-007-1.1.1.2.5.3-0338132 számú tételének a felülvizsgálata, és a Kbt. 79. § (4) bekezdése 
alapján a Kbt. 67. § (8) bekezdése szerint az ellentmondás feloldása érdekében felvilágosítás kérés, mert 
ajánlattevő a benyújtott árazott költségvetések fent hivatkozott tételein belül nem számolt anyagárral, azaz nem 
tüntetett fel az egységnyi anyagárat.  
 
Előzmények:  
 
A Probart Kft. és EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevők PE Konzorciumot vezető Probart Kft. 
2014. augusztus 18. napján előterjesztett vitarendezési kérelme szerint a KÉSZ Építő és Szerelő 
Zrt. ajánlatában a hiányzó költségek a módosítják az egyösszegű ajánlati ár értékelési szempont 
mértékét, ezért az ajánlatot érvénytelennek kellett volna nyilvánítani.  
A Probart Kft. kérelmének helyt adó ajánlatkérői választ követően a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. 

ajánlattevő 2014. augusztus 27. napján benyújtott vitarendezési kérelmében a Kbt. 67. § (7) és (8) 

bekezdésének rendelkezéseit olyan megközelítésbe helyezte – a Kbt. módosítása alapján – 

amelyre tekintettel – miután a módosított rendelkezéseknek nincs még gyakorlata, és az 

értelmezésben is viták vannak, hogy a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. ajánlattevő ajánlatában – a 

Probart Kft. által kifogásolt – hiányzó költségek hiánypótolhatóak.  

Kató Pálné Elnök a Bíráló bizottsági ülés céljaként a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. 

ajánlattevő által az ajánlat 125-131. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott csatornázása 

kisnyomású rendszerben Csatorna hálózat” című árazott költségvetés 21-008-3.1.1. számú 

tételének, az ajánlat 125-131. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott csatornázása 



kisnyomású rendszerben Csatorna hálózat” című árazott költségvetés 54-007-1.1.1-0131501 

számú tételének, valamint az ajánlat 133-137. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott 

csatornázása kisnyomású rendszerben Közüzemi átemelők” című árazott költségvetés 81-007-

1.1.1.2.5.3-0338132 számú tételének a felülvizsgálatát nevezte meg a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján a 

Kbt. 67. § (8) bekezdése szerint az ellentmondás feloldása érdekében felvilágosítás kérését.  

Indítványozta, hogy a Bíráló Bizottsági Tagok vizsgálják felül a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. 

ajánlattevő által 

-  az ajánlat 125-131. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott csatornázása 

kisnyomású rendszerben Csatorna hálózat” című árazott költségvetés 21-008-3.1.1. számú 

tételét, mely vonatkozásában felvilágosítást kell kérni.  

Az ajánlat 125-131. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott csatornázása kisnyomású rendszerben 

Csatorna hálózat” című árazott költségvetés 21-008-3.1.1. számú tételén belül ajánlattevő nem tüntette 

fel a költségvetési tétel egységnyi anyagárát, a mintaköltségvetés 27. tétele tartalmaz 5cm 

vastagságú 1734,7 m2 felületen terítendő zúzottkő anyagot. 

- Az ajánlat 125-131. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott csatornázása 
kisnyomású rendszerben Csatorna hálózat” című árazott költségvetés 54-007-1.1.1-
0131501 számú tételét, mely vonatkozásában felvilágosítást kell kérni. 

Az ajánlat 125-131. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott csatornázása kisnyomású rendszerben 
Csatorna hálózat” című árazott költségvetés 54-007-1.1.1-0131501 számú tételén belül ajánlattevő nem 
tüntette fel a költségvetési tétel egységnyi anyagárát, a mintaköltségvetés 40. tétele 
tartalmaz MSZ 29-86 A 37x159,0x4,5 mm (vagy azzal egyenértékű) acél védőcsövet. 
 

- Az ajánlat 133-137. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott csatornázása 
kisnyomású rendszerben Közüzemi átemelők” című árazott költségvetés 81-007-
1.1.1.2.5.3-0338132 számú tételét, mely vonatkozásában felvilágosítást kell kérni. 

Az ajánlat 133-137. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott csatornázása kisnyomású rendszerben 
Közüzemi átemelők” című árazott költségvetés 81-007-1.1.1.2.5.3-0338132 számú tételén belül ajánlattevő 
nem tüntette fel a költségvetési tétel egységnyi anyagárát, a mintaköltségvetés 25. tétele 
tartalmaz rozsdamentes acél idomokat, acélcsövet, csőidomokat, szerelvényeket. 

 
Kató Pálné a Bíráló Bizottság Elnöke: Javasolja, hogy az ellentmondás feloldása érdekében 
felvilágosítást kell kérni nyilatkozat formájában arra vonatkozóan, hogy a 21-008-3.1.1. számú tételen 
belül, az 54-007-1.1.1-0131501 számú tételen belül, valamint a 81-007-1.1.1.2.5.3-0338132  számú 
tételen belül ajánlattevő miért nem adott meg egységnyi anyagárat, valamint kérni kell az árazott 
költségvetések ismételt benyújtását, oly módon, hogy a javítás eredményeként az árazott költségvetések 
mindösszesen tétele változatlan maradjon.  
 
Szavazásra bocsátotta az általa tett javaslatot, melyből megállapította, hogy a Bíráló Bizottság 
Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértettek azzal és – egyhangúlag – megállapítják, hogy 
az ajánlattevő ajánlata a fenti ellentmondásokat tartalmazza, amely vonatkozásában felvilágosítást 
kell kérni az ajánlattevőtől.  
 
 



Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Kató Pálné a Bíráló Bizottság 
Elnöke megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

……………………………………..    ………………………………… 
Bíráló Bizottság Elnöke     Bíráló Bizottság Tagja 

 
 

 
……………………………………. 

Bíráló Bizottság Tagja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JELENLÉTI ÍV 
 
 
 

Amely vállalkozási szerződés KEOP-1-2-0/09-11-2013-0005 azonosító számú projekt keretében 
Csanytelek Község szennyvízcsatornázásának kiépítése FIDIC Piros könyves, 
szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC Sárga könyves szerződéses feltételekkel 
tárgyú közbeszerzési eljárásban, 2014. augusztus 27. napján 17:00 órakor megtartott Bíráló 
Bizottsági ülésen készült.  
 
 
 
 
 Kató Pálné Bíráló Bizottság Elnöke  …………………………………… 
   
 
 Csányi László Bíráló Bizottság Tagja  …………………………………… 
 
 
 Fejes Péter Bíráló Bizottság Tagja   …………………………………… 


