
 
ELİTERJESZTİ: Belágyi Tamás, ügyvezetı 
                                      ABÉVA KFT 
 

 
                                       ELİTERJESZTÉS 
 
               a Széchenyi István Általános Iskola, Alsónémedi, Iskola utca 1. szám alatti     
            épületében sportcsarnok építés, iskolabıvítés szavatossági kivitelezési munkák  
                                 tárgyú közbeszerzési eljárásának lezárásáról. 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A közbeszerzési eljárás 2012. december 28-án elindult, a 196/2012. önkormányzati határozat 
alapján. 
Az ajánlattételi határidıre: 2013. január 18-ra, 3 db ajánlat érkezett. (melléklet) 
Az ajánlatok bírálatát és a hiánypótlást követıen megállapításra került, hogy valamennyi 
ajánlat érvényes. 
2012. január 25-én tárgyalásra került sor a végsı ajánlat kiérleléséhez.(melléklet) 
2012. január 28-án az ajánlattevık részérıl végleges ajánlattételre került sor. (melléklet) 
A közbeszerzési eljárás fedezete, a garanciális visszatartás összege: 46.460.000.- forint, ezen 
összeget az önkormányzat részérıl biztosítani szükséges. 
 
A tisztelt Képviselı-testület 2013. február 4-én a 14/2013. (II.04.) határozatával a fent 
említett közbeszerzési eljárás lezárását elnapolta.  
Jelen Képviselı-testületi üléshez, ezúton elıterjesztés kiegészítést nyújtok be és kérem a 
tisztelt Képviselı-testületet, hogy ennek figyelembevételével hozza meg döntését. 
Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést ismételten tárgyalja meg és a 
két határozati javaslatot fogadja el! 
    
 
                                                         Határozati javaslat    
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Széchenyi István Általános 
Iskola, Alsónémedi, Iskola utca 1. szám alatti épületében, sportcsarnok építés, iskolabıvítés 
szavatossági kivitelezési munkák tárgyú közbeszerzési eljárásának lezárásáról az alábbiak 
szerint dönt: 

1. az eljárás eredményes 
2. a nyertes ajánlat: 
      Citypark Kft. (2330. Dunaharaszti, Rózsa u. 22.) ajánlati ár: 34.853.793.- Ft + ÁFA 
3. a második helyezett ajánlat: 

Józan Kft. (2351. Alsónémedi, Ócsai út 9.) ajánlati ár: 41.000.000.- Ft + ÁFA 
4. a harmadik helyezett ajánlat: 
      V and S KFT. (2351. Alsónémedi, Damjanich u. 15.) ajánlati ár: 42.267.698.- Ft +   
      ÁFA 
5. felkéri az Abéva Kft ügyvezetıjét az érintettek tájékoztatására és a gyıztes 

ajánlattevıvel közbeszerzési szerzıdés megkötésére. 
 



Felelıs: Belágyi Tamás, ügyvezetı 
Határidı: azonnal 

 
 
                                                     
                                    
                                                         Határozati javaslat 
                                           
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Széchenyi István Általános 
Iskola, Alsónémedi, Iskola utca 1. szám alatti épületében, sportcsarnok építés, iskolabıvítés 
szavatossági kivitelezési munkák tárgyú közbeszerzési eljárásának lezárásának pénzügyi 
fedezetére és a maradványösszegbıl a - Gropius Zrt. „fa” vállalkozási szerzıdés szerinti, 
végszámlájának összegébıl visszatartott - garanciális biztosíték visszafizetésére, úgy dönt 
biztosítja a költségvetésében e-célra rendelkezésre álló: 46.460.000.- forintot az Abéva Kft. 
részére. A Képviselı-testület felkéri az ügyvezetıt, hogy a meghatározott kifizetéseket, a 
kellı idıben megtegye. 

      
Felelıs: Vincze József, Polgármester és Belágyi Tamás, ügyvezetı 
Határidı: 2013. február 28. 

 
 

 
                                                                                             Tisztelettel:                                                                                       
                                                                         
                                                                                           Belágyi Tamás 
                                                                                              ügyvezetı 
                                                                                     


