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Készült: a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Bíráló 
Bizottság 2014. augusztus 27. napján 17.00 órakor megtartott ülésen. 

 
Tárgy:  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 a Kbt. 121. 0 (1) bekezdés b) pontja alapján indított nyílt 
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.  

 
Az előzetes vitarendezési kérelemben kifogásoltak figyelembevételével a KÉSZ Építő és Szerelő 
Zrt. ajánlattevő ajánlatának 125-131. oldalán becsatolt „Csanytelek belterület nyomott 
csatornázása kisnyomású rendszerben Csatorna hálózat” című árazott költségvetés 21-008-3.1.1. 
számú tételét, 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 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 tételét ismételten áttekintettem és az alábbi ellentmondásokat találtam: 
 

- 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 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 tételén 
belül ajánlattevő nem tüntette fel a költségvetési tétel egységnyi anyagárát, a 
mintaköltségvetés 25. tétele tartalmaz rozsdamentes acél idomokat, acélcsövet, 
csőidomokat, szerelvényeket. 

 
 



 

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, továbbá 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.  
 
A következő javaslatot teszem:  
 
A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. ajánlattevőtől fent hivatkozottak alapján szükséges 
felvilágosítást bekérni.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
Kató Pálné 

Bíráló Bizottság Elnöke 


