
 Csanytelek Község Önkormányzata   Csanytelek Község Önkormányzata 
                        Polgármesterétől                              J e g y z ő j é t ő l  

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517;  

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 

161-57/2014. 

ELŐTERJESZTÉS 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2014. szeptemberi rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: döntéshozatal módosítása 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! 
 
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a Képviselő-testület a 42/2014. (VIII. 26.) Ökt határozatába 
foglalt döntését követően újabb eljárásjogi eseményre került sor. A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt 
Ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, melyben vitatja Ajánlatkérőnek a korábban a Probart 
Kft előzetes vitarendezési kérelmére adott válaszának jogszerűségét és ezáltal a Képviselő-testület fenti  
határozatába rögzített Ajánlatkérő azon szándékát, mely szerint a korábbi bírálati összegzés módosításra 
kerül, melynek lényege, hogy a közbeszerzési eljárásban a Probart Kft és Euro Aszfalt Kft közös 
Ajánlattevőket (PE Konzorcium) nyilvánította nyertes Ajánlattevőknek.  
A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt vitarendezési kérelmében rögzíti, hogy álláspontja szerint a Kbt. 67. § (8) 
bekezdésének 2014. március 15. napját követően hatályos szövege alapján az általa megtett ajánlatban 
hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása keretében javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi 
részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat, vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az 
ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor (63. § (4) bekezdése) kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
Ennek eredményeként átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a szakmai ajánlat részeként 
benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek 
vagy törölhetőek, feltéve, hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege 
változását nem eredményezi. Ajánlatkérő ajánlata a bírálat során azért vált érvénytelenné, mert a 
mintaköltségvetés több anyagáras tétele  beárazására (az ajánlati felhívásban rögzítettekkel 
ellentétben) nem került sor. 
 
Összefoglalva: a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt álláspontja szerint a Probart Kft által kifogásolt un. hiányzó 
költségelemek hiány-pótolhatóak. Lényeges körülmény továbbá, hogy a Képviselő-testület a fenti 
döntésére alapozott bírálati összegzés Ajánlattevők részére való kiküldésére az eljárásjogi határidő miatt 
sem került még sor.   
 
A felmerült fenti újabb vitarendezési kérelem tárgyában a jogszabály értelmezési viták, ellentmondások 
feloldása érdekében a tárgyi közbeszerzési és műszaki szakértők általi újra értékelésére alapozva a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság (KBB) 2014. augusztus 27.-i ülésén olyan döntés született, mely szerint a 
KÉSZ Építő és Szerelő Zrt-től a tapasztalt ellentmondás érdekében felvilágosítást kell kérni a vitatott 3 
anyagárazatlan költségvetési tétel vonatkozásában, valamint kérni kell az árazott költségvetések ismételt benyújtását oly 
módon, hogy a javítás eredményeként az árazott költségvetések mindösszesen tétele változatlan maradjon.  
 
A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt 2014. szeptember 2. napján, határidőn belül benyújtotta a felvilágosítását a 
költségvetési tételekre vonatkozóan és a módosított árazott költségvetést is, melynek eredeti végösszege 
nem változott. Benyújtott továbbá egy un. önkéntes hiánypótlást is az ütemterv  vonatkozásában is.  
(Időközben a PE Konzorcium tagjaként az Euro Aszfalt Kft augusztus 29.-én szintén előzetes 
vitarendezési kérelmet terjesztett elő a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt Ajánlattevő 2014. augusztus 25. napján 
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benyújtott ütemtervével kapcsolatosan. A Darázs & Társai Ügyvédi Iroda (mint a közbeszerzési eljárás 
feladatainak Ajánlatkérő által megbízott szervezet) 2014. szeptember 2.-án az Ajánlatkérő nevében 
értesítette Ajánlattevőket arról, hogy az Euro Aszfalt Kft ütemtervre vonatkozó előzetes vitarendezési 
kérelmének nem ad helyt. 
A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt által a felvilágosítás kérésre benyújtott dokumentumokkal kapcsolatosan a 
szakértők állásfoglalása alapján  rögzítésre került azon álláspont, mely szerint a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt 
által ismételten benyújtott árazott költségvetések megfelelnek az Ajánlatkérőnek, valamint a Kbt. 67. § (8) 
bekezdésben foglaltaknak. A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt kérelmében 
foglaltaknak helyt ad a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján azzal a kitétellel, hogy a felvilágosítás kérés mellett 
az Ajánlattevő által önkéntes hiánypótlásként (ütemterv) beadottakat figyelmen kívül hagyja. 
A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt vitarendezési kérelméről, illetve az önkéntes hiánypótlás kapcsán tett 
Ajánlatkérői álláspont kialakításáról valamennyi Ajánlattevő értesítése 2014. szeptember 2.-án megtörtént.. 
A módosított álláspont kialakítása kapcsán 2014. szeptember 3.-án a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésén 
kialakult azon módosított döntési javaslat, mely szerint a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban a KÉSZ 
Építő és Szerelő Zrt ajánlata érvényes. Ebből eredően a Bíráló Bizottság javasolja, hogy a 2014. 
augusztus 13. napján megküldött, az eljárást lezáró döntésről szóló írásbeli összegzés változtatás nélküli 
ismételt jóváhagyására akként kerüljön sor, hogy a határozati javaslat szerint a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárás 1. helyen nyertese a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt, az eredetileg megtett 752.511.305.-Ft 
egyösszegű nettó ajánlati árral és 48 hónap vállalt jótállással. 2. helyen mint összességében a 2. 
legkedvezőbb ajánlatot tevőt a Probart Kft és Euro Aszfalt Kft közös ajánlattevőket (PE Konzorcium) 
javasolja a Bíráló Bizottság megjelölni az általa tett 776.091.300.-Ft egyösszegű nettó ajánlati árral és 48 
hónap vállalt jótállási idővel. A BTMP Kft ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) 
pontja értelmében. 
 
    

 Tisztelt Képviselő- testület! 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata  
figyelembevételét, a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 

 

 

C s a n y t e l e k, 2014. szeptember  03. 

 

 

Tisztelettel: 

 
 
 
 
 
 
Forgó Henrik      Kató Pálné 
polgármester         jegyző 
 

 

 

 



…../2014. (IX. 05.) 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 42/2014. (VIII. 26.) 
Ökt határozatát  hatályon kívül helyezi vitarendezési eljárás lefolytatása miatt. 
 

2.) 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 

 

3.) 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 a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés  e) pontja alapján érvénytelen.  
 

4.) 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, mivel megfelel az eljárást megindító felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott feltételeknek.  
 

5.) 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.  
 

6.) 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-ötszáztizenegyezer-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: 
Hátszázhetvenhatmillió-kilencvenegyezer-háromszáz forint) egyösszegű nettó ajánlati árral és 48 
hónap vállalt jótállási idővel (súlyozott összpontszám: 9817,7). 

 



7.) 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 tárgybani 
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) 
- BTMP 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 

 

 

 

 

 

 


