
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám:  41- …../2012. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2012. december 10-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:    Szennyvíztisztító beruházás közbeszerzési  eljárásának eredmény 

hirdetése  
 
Előterjesztő:   Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte:  Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség   
 
Név szerinti szavazás szükséges! 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az „Egyösszegő fix átalányáras vállalkozási szerzıdés Alsónémedi szennyvíztisztító 
telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti generálkivitelezıi feladatok ellátására a KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0051” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Colas Alterra Építıipari Zártkörően 
Mőködı Részvénytársasággal a tárgyalást 2012. november 30-án lefolytattuk. 
 
A tárgyalások lezárást követıen 2012. december 03-án ajánlattevı benyújtotta a tárgyaláson 
véglegesített ajánlati árát alátámasztó költségvetést. 
 
A Bíráló Bizottság 2012. december 7-i ülésén a 2012. december 03-án benyújtott 
költségvetés vizsgálata után megállapította, hogy az minden tekintetben megfelel az 
ajánlatkérıi követelményeknek, alátámasztja a tárgyalások második fordulójában 
véglegesített ajánlati árat, viszont a rendelkezésre álló forrás mértékét lényegesen 
meghaladja. 
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A Bíráló Bizottság álláspontja szerint az eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
eredménytelen, mivel az egyetlen ajánlattevı nem tett - az ajánlatkérı rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelı ajánlatot. 

 
A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendı szerzıdés teljesítéséhez rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összege:  nettó 403.060.800,- Ft, melybıl tartalékkeret 34.543.620,- Ft. 
Egyösszegő nettó ajánlati ár (HUF): 487.000.000,- Ft 
 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy: 
 

- az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek. 
 
A határozathozatalhoz név szerinti szavazás szükséges a hatályos közbeszerzési szabályzat 
szerint. 
 

Határozati javaslat: 
 

…./2012. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
„Egyösszegő fix átalányáras vállalkozási szerzıdés Alsónémedi szennyvíztisztító 
telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti generálkivitelezıi feladatok ellátására a KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0051” tárgyi közbeszerzési eljárásban 2012. december 7-én tartott 
Bíráló Bizottsági ülés javaslatát, mely alapján az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy a Colas Alterra Építıipari Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság, 
mint egyetlen ajánlattevı által 2012. december 3-án beadott, a tárgyaláson véglegesített 
ajánlata a rendelkezésre álló anyagi fedezetet nagymértékben meghaladja. 
 
A fenti döntés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztályának a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
szabályossági tanúsítvány kiállítása. 
 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat hatálybalépését követıen a 
megismételt közbeszerzési eljárást megindítsa és az ehhez szükséges szerzıdéseket 
megkösse. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi, 2012. december 7. 
      
        Vincze József  
        polgármester 
 
Az előterjesztés törvényes! 
 
 
 Dr. Percze Tünde              

 jegyző 


