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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Csanytelek Község Önkormányzata mellett működő Bíráló Bizottság 2014. szeptember 
3. napján 10.00 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 
 
 
Kató Pálné a Bíráló Bizottság elnöke: Köszönti a Bizottság ülésén 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:  
 
Ajánlatkérő által a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján indított „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 nyílt közbeszerzési eljárásában. 
 
 
Előzmények: 
 
A Probart Kft. és EuroAszfalt Kft. közös Ajánlattevők PE Konzorciumot vezető Probart Kft. 
2014. augusztus 18. napján előterjesztett vitarendezési kérelme 2. pontja szerint a nyertes 
Ajánlattevőként megjelölt KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. által benyújtott árazott költségvetésben be 
nem árazott költségek  módosítják az egyösszegű ajánlati ár értékelési szempont mértékét, ezért 
ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek kellett volna nyilvánítani. 
 
A Probart Kft. kérelmének helyt adó (2. kérelmi elemen belül  3-4-5. pont) Ajánlatkérői választ a 

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. ajánlattevő 2014. augusztus 27. napján benyújtott vitarendezési 

kérelmében a Kbt. 67. § (7) - (8) bekezdésének rendelkezéseit olyan megközelítésbe helyezte  a 

Kbt. módosítására tekintettel), hogy  a módosított rendelkezéseknek nincs még gyakorlata, és 

annak jogi  értelmezésében is viták vannak. A jelzett jogszabályhely értelmezése körében 

folytatott konzultációk alapján, a Közbeszerzési Hatóság jogi véleményének ismeretében   arra a 

következtetésre jutott az Ajánlatkérő, hogy a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Ajánlattevő ajánlatában 

(a Probart Kft. által kifogásolt) hiányzó tételek  hiánypótlással orvosolhatók.  

2014. augusztus 28. napján Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján, a Kbt. 67. § (8) 
bekezdése szerint eljárva az ellentmondás feloldása érdekében felvilágosítás kérést 
bocsátott ki a vitarendezési kérelemben vitatott költségvetési tételekre vonatkozóan.  
 
2014. szeptember 2. napján 10:00 órai időpontra a felvilágosítás kérésnek a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. 
ajánlattevő eleget tett.  
 



A Bíráló Bizottság Tagjai ismételten felülvizsgálták a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Ajánlattevő 

által benyújtott árazott költségvetéseket, az előzetes vitarendezési kérelem 2. kérelmi 

elemében kifogásolt tételek tekintetében, azaz: 

- a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. ajánlatának 125-131. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott 

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

számú tételén belül nem tüntette fel a költségvetési tétel egységnyi anyagárát, azaz nem számolt az 5 cm 

vastagságú 1734,7 m2 felületen terítendő zúzottkő anyagárával, melyről 

a Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ismételten benyújtott árazott költségvetés 27. 
számú tételén (21-008-3.1.1.) belül az 5 cm vastagságú zúzottkő terítésének az anyagára 
szerepel, valamint hiánypótlással javított formában ismételten benyújtott árazott 
költségvetés mindösszesen tétele változatlan maradt. 
 

- a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. ajánlatának 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, azaz 

nem számolt az MSZ 29-86 A 37x159,0x4,5 mm (vagy azzal egyenértékű) acél védőcső anyagárával.  

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ismételten benyújtott árazott költségvetés 40. 
számú tételén (54-007-1.1.1-0131501) belül az MSZ 29-86 A 37x159,0x4,5 mm (vagy azzal 
egyenértékű) acél védőcső anyagára szerepel, továbbá a hiánypótlással javított formában   
ismételten benyújtott árazott költségvetés mindösszesen tétele változatlan maradt. 
 

- a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. ajánlatának 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, azaz nem számolt a rozsdamentes acél idomok, acélcsövek, csőidomok és szerelvények 

anyagárával.  

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ismételten benyújtott árazott költségvetés 25. 
számú tételén (81-007-1.1.1.2.5.3-0338132) belül  a rozsdamentes acél idomok, acélcsövek, 
csőidomok és szerelvények anyagára szerepel valamint a hiánypótlással javított formában 
benyújtott árazott költségvetés mindösszesen tétele változatlan maradt. 
 
 
Továbbiakban a Bíráló Bizottság rögzíti, hogy: a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Ajánlattevő által 
a felvilágosítás keretén belül beadott önkéntes hiánypótlását figyelmen kívül hagyja a 
Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján. 
„Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás 
nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem 
hívta fel hiánypótlásra.” 
 
A benyújtott irattal kapcsolatban Ajánlatkérő már korábban felhívta az Ajánlattevőt 
felvilágosítás kérés keretén belül az irat ismételt benyújtására, ezért Ajánlattevőnek 
önkéntes hiánypótlásra nem volt lehetősége.  



Kató Pálné a Bíráló Bizottság Elnöke: Javasolja a Bíráló Bizottságnak, tegyenek javaslatot arra, 

hogy miután a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Ajánlattevő a felvilágosítás kérésben foglaltaknak 

maradéktalanul eleget tett, azaz a  felvilágosítás és az ismételten benyújtott árazott költségvetések  

megfelelnek az Ajánlatkérő és a Kbt. rendelkezéseinek. A Képviselő-testület vizsgálja felül a 

42/2014. (VIII. 26.) Ökt határozatát  és a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Ajánlattevő ajánlatát 

nyilvánítsa érvényesnek.  

A Bíráló Bizottság az alábbi javaslatot teszi a döntéshozó részére: 

1.) A Bíráló Bizottság javasolja a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. ajánlattevő ajánlatát 

érvényessé nyilvánítani, és a  képviselő-testület 42/2014. (VIII. 26.) Ökt határozatát 

hatályon kívül helyezni. 

2.) A Bíráló Bizottság javasolja a 2014. augusztus 13. napján megküldött az eljárást 

lezáró döntésről szóló írásbeli összegezés változtatás nélküli ismételt 

jóváhagyását. 

 
A Bíráló Bizottság Tagjainak bírálati lapjai e jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
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. szeptember 3. napján 10:00 órakor megtartott Bíráló 
Bizottsági ülésen készült.  
 
 
 Kató Pálné Bíráló Bizottság Elnöke  …………………………………… 
   
 
 Csányi László Bíráló Bizottság Tagja  …………………………………… 
 
 
 Fejes Péter Bíráló Bizottság Tagja   …………………………………… 

 
 
 


