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E L T E R J E S Z T É S  
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
2017. március 30-i rendkívüli ülésére 

 

 

 

 

 

 

    El terjesztés címe és tárgya:  
„Vállalkozási szerz dés a „Felcsúti víztorony áthelyezésére és hozzá kapcsolódó vízhálózat b vítésére” 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
 

 
 
Tárgykört rendez  jogszabály:   

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

 

 

 

 

El terjeszt :  Mészáros L rinc polgármester 
Az el terjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyz  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tisztelt Képvisel -testület! 
 

„Vállalkozási szerződés a „Felcsúti víztorony áthelyezésére és hozzá kapcsolódó vízhálózat 

bővítésére” tárgyában hirdetmény közzététele nélküli meghívásos közbeszerzési eljárást indítottunk. 

Az eljárásban két részterületre, egyrészt a víztorony áthelyezésére (1. rész), másrészt a kapcsolódó 

vezetékrendszer kiépítésére (2. rész) kértünk ajánlatot. 

Az eljárás során az alábbi érvényes ajánlatok érkeztek: 

1., Békés Drén Kft.,    1. rész   ajánlati ár: nettó 36.922.000 Ft  

    2. rész   ajánlati ár: nettó 22.858.429 Ft 

2., Aqua-Generál Kft.,   1. rész   ajánlati ár: -  

2. rész   ajánlati ár: nettó 23.326.711 Ft 

3., SADE Magyarország Kft.1. rész   ajánlati ár: -  

    2. rész   ajánlati ár: nettó 23.350.000 Ft 

4., BERN Épít  Kft.  1. rész   ajánlati ár: -  

    2. rész   ajánlati ár: nettó 23.130.877 Ft 

5., Szabadits Zrt.  1. rész   ajánlati ár: nettó 36.825.000 Ft 

    2. rész   ajánlati ár: nettó 23.520.300 Ft 

6., NOVUS-90 Víztorony Kft.1. rész   ajánlati ár: nettó 15.620.000 Ft 

    2. rész   ajánlati ár: - 

7., Hidroglobusz Kft.  1. rész   ajánlati ár: nettó 16.520.000 Ft 

    2. rész   ajánlati ár: - 

 

A Bírálóbizottság 2017. március 28. napján tartott ülésén egyhangúlag támogatta a részterületenként 

összegszerűségében kedvezőbb ajánlatot és azt a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolta, azzal, 

hogy a pályázati támogatás a fedezetet az ajánlati áron történő megrendelésre biztosított. Javasolja a 

Bírálóbizottság továbbá második helyezett ajánlattevő megállapítását is, mely az első helyezett 
esetleges visszalépését követően, újabb eljárás lefolytatása nélkül annak helyébe léphet. 

Fentiek alapján javasolom, hogy a Bírálóbizottság javaslatát elfogadva a vállalkozási szerződést a 

Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítő Kft-vel a 2. részterületre, és a NOVUS-90 Víztorony 

Kft-vel az 1. részterületre kösse meg az önkormányzat az ajánlattételi felhívás mellékletét képező 
szerződés-tervezet szerint.  

A döntés meghozatala során a Kbt. alapján javasolom és kérem a név szerinti szavazást. 

Felcsút, 2017. március 28.  

 

      Tisztelettel: 

 

 

     Mészáros L rinc  
       polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
…./2017. (III.30.) számú határozata 

Vállalkozási szerz dés a „Felcsúti víztorony áthelyezésére és hozzá kapcsolódó vízhálózat 
b vítésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattev  kiválasztásáról 

 



Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vállalkozási szerz dés a „Felcsúti víztorony 
áthelyezésére és hozzá kapcsolódó vízhálózat b vítésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

alábbiakról határoz: 

I., A Képviselő-testület a Bírálóbizottság döntési javaslatát - a Kbt. 27. § (5) bekezdésben előírt - név 

szerinti szavazással - elfogadva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. rész vonatkozásában: 
Vállalkozási szerz dés a „Felcsúti víztorony áthelyezésére” 
 

Ajánlattételi határidőre 4 (négy) ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok átvizsgálást követően 
megállapítást nyert, hogy mind a 4 )négy) ajánlat érvényes. 

 

Az eljárás nyertese: 

 

NOVUS-90 Víztorony Kft. 
6050 Lajosmizse, Pet fi S. u. 48. 
 

Egyösszegű ajánlati ára: nettó 15.620.000 Ft 
 

Kiválasztásának indokai: 

 Ajánlattevő ajánlata érvényes; 
 Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő’ szempontrendszer szerint legelőnyösebb 
ajánlatot nyújtotta be; 

 Ajánlattevő ajánlati ára csak kis mértékben - nettó 370.000 forinttal - meghaladja a rendelkezésre 

álló fedezet összegét, melyet ajánlatkérő a projekten belüli forrás átcsoportosítással biztosítani tud. 
 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő: 
 
Hidroglobusz Kft. 
6050 Lajosmizse, Gyártelep 2. 

 

Egyösszegű ajánlati ára: nettó 16.520.000 Ft 
 
Kiválasztásának indokai: 

 Ajánlattevő ajánlata érvényes; 
 Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő’ szempontrendszer szerint legelőnyösebb 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be; 

 Ajánlattevő ajánlati ára - nettó 900.000 forinttal - meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 

összegét, melyet ajánlatkérő a projekten belüli forrás átcsoportosítással biztosítani tud. 
 

 

2. rész vonatkozásában: 
Vállalkozási szerz dés a „Felcsúti víztorony áthelyezéséhez kapcsolódó vízhálózat b vítésére” 
 

Ajánlattételi határidőre 5 (öt) ajánlattevő nyújtottak be ajánlatot. Az ajánlatok átvizsgálást követően 
megállapítást nyert, hogy mind az 5 (öt) ajánlat érvényes. 

 

Az eljárás nyertese: 

 

Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépít  Kft. 
5630 Békés, Pet fi u. 20. 
 

Egyösszegű ajánlati ára: nettó 22.858.429 Ft 
 



Kiválasztásának indokai: 

 Ajánlattevő ajánlata érvényes; 
 Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő’ szempontrendszer szerint legelőnyösebb 
ajánlatot nyújtotta be; 

 Ajánlattevő ajánlati ára nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet összegét. 
 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő: 
 

SADE-Magyarország Mélyépít  Kft. 
1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 

 

Egyösszegű ajánlati ára: nettó 23.350.000 Ft 
 

 Ajánlattevő ajánlata érvényes; 
 Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő’ szempontrendszer szerint legelőnyösebb 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be; 

 Ajánlattevő ajánlati ára csak kis mértékben - nettó 451.500 forinttal - meghaladja a rendelkezésre 

álló fedezet összegét, melyet ajánlatkérő a projekten belüli forrás átcsoportosítással biztosítani tud. 
 

II., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert - a Kbt. 131. § (6) bekezdés szerinti 

szerződéskötési moratórium (írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam) 
leteltével - a szerződések megkötésére. 

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
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