
ELİTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS  
 
Tárgy:  
ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ajánlatkérı 
Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola, Alsónémedi Iskola u. 1. sz. alatti épületében sportcsarnok építés, 
iskolabıvítés szavatossági kivitelezési munkái  
tárgyú közbeszerzési eljárása 
 
 
Az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat, Képviselı-testülete részére! 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A végsı ajánlatok bontását követıen ajánlatkérı az alábbi indokoláskérést intézte a legalacsonyabb 
összegő végsı ajánlatot benyújtó CITYPARK KFT. részére: 
 
A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 69. §: 
„(1) Az ajánlatkérı az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, 
valamint indokolást köteles írásban kérni és errıl a kérésrıl a többi ajánlattevıt egyidejőleg, írásban értesíteni, 
ha az ajánlat a megkötni tervezett szerzıdés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely 
olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. 

(2) Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérı korábbi tapasztalataira, a 
közbeszerzést megelızıen végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelızıen a szükséges 
anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérı az 
(1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt – az (1) bekezdés szerinti – ellenszolgáltatás 
több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérı rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre 
kerülı valamely eleme esetén az adott elemre esı – anyagi fedezet összegétıl. 

(…)” 
 
Fentiekre tekintettel kérjük, hogy az ajánlatkérı rendelkezésére álló pénzügyi fedezet mértékére - 45 000 000 Ft 
+ ÁFA, mely az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában is rögzítésre került – figyelemmel a végsı ajánlati áruk 
indokolását megadni szíveskedjenek! 
 
Az indokolást az ajánlattevı határidıben megadta. 
 
 
Ajánlatkér ı ezt követıen kérdéssort küldött a CITYPARK KFT. részére, melyek az ajánlati ár  
megindokolására  vonatkoztak.   
 
A választ az ajánlattevı határidıben megadta. 
 
 
A mőszaki szakértı Bata Zoltán álláspontja szerint az ár-indokolás és a kérdésekre adott válasz 
elfogadható, ezért a legkedvezıbb ajánlat érvényes. 
Kérem a korábban kiküldött elıterjesztés jelen kiegészítéssel történı megtárgyalását és az 
elıterjesztésben szereplı határozati javaslat elfogadását!  
 
 
 
Alsónémedi, 2013. február 11. 
 
 
                                                                                                                               Belágyi Tamás 
                                                                                                                                  ügyvezetı   


