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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Alsónémedi szennyvíztelep FIDIC sárga könyv szerinti kivitelezési közbeszerzési 
eljárásának részvételi határidő 2012. augusztus 30-án lejárt, ezen időpontig 3 részvételi 
jelentkezés érkezett. Két hiánypótlási felszólítást követően a Bíráló Bizottság 2012. 
szeptember 19-én tartotta ülését, a döntési javaslatot és az eljárást az NFÜ elfogadta, a 
Közbeszerzési szabályossági tanúsítványt 2012. október 1-én kiállította és megküldte 
részünkre. A tanúsítványt az előterjesztés mellékleteként csatoljuk. 
 
A projektre vonatkozó Közbeszerzési Szabályzatunk szerint az eljárás lezárásáról a 
Képviselőtestületnek kell döntenie, a Kbt. 22. § (5) bekezdése szerint név szerinti szavazással. 
 

….. /2012. (X.03.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egyösszegű fix 
átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító telepének FIDIC sárga 
könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 
projekthez kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának 
lezárásaként elfogadja a Bíráló Bizottság mellékelt döntési javaslatát és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A) Alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és 
címe: 

Részvételre jelentkező neve: Colas Alterra Építőipari Zártkör űen Működő 
Részvénytársaság 
Részvételre jelentkező címe: 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. 
 
B) Érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe: 

1. STRABAG-MML Kft (1113 Budapest, Daróci út 30.) részvételre 
jelentkező a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 

2. Veolia Water Solution & Technologies Magyarország Zrt. (1117 
Budapest, Budafoki út 187-189.) részvételre jelentkező jelentkezése a Kbt. 
74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen. 
 

C) Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkező neve és címe: 
Colas Alterra Építőipari Zártkör űen Működő Részvénytársaság (2040 Budaörs, 
Piktortégla utca 2-4.) 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
 
 
 
Alsónémedi, 2012. október 02. 
        Vincze József  
        polgármester  
 


