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Fegyvernek Város Polgármesterétől 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

___________________________________________________________________________ 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. október 2-ai rendkívüli 
ülésére a „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és - tisztítása” című, KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt keretén belül „Egyösszegű, fix 
átalányáras vállalkozási szerződés Örményes településen szennyvízcsatorna hálózat 
kiépítésére, szennyvíztisztító telep bővítésére valamint a kapcsolódó tervezési feladatok 
ellátására a FIDIC Piros Könyv szabályainak megfelelően” tárgyban lefolytatásra 
kerülő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és - tisztítása” című, KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges az Örményesi kivitelezői 
feladatok ellátására alkalmas vállalkozás kiválasztása. 
A kivitelezés során Örményes településen a tervezettek szerint kiépül a keletkezett szennyvíz 
összegyűjtésére alkalmas szennyvízcsatorna hálózat és az összegyűjtött szennyvíz 
Fegyverneki végátemelőbe történő elszállítását biztosító nyomóvezeték. Az ártalmatlanításra 
kerülő szennyvíz mennyiségének megnövekedése miatt a Fegyverneki szennyvíztisztító telep 
további bővítése is szükséges. 
A tervezett fejlesztést a Fegyvernek - Örményes Szennyvízkezelési Konzorcium fogja 
megvalósítani. A TSZ szerinti Kedvezményezett személye (Fegyvernek Város 
Önkormányzata), így a közbeszerzést is Fegyvernek Város Önkormányzata lefolytatja le. 
Erről rendelkezik a két település között létrejött konzorciumi együttműködési megállapodás 
is. 
A Kormány az 1586/2015.(IX.4.) Korm. határozatban döntött a KEOP-1.2.0/09-11-2011-
0052 azonosító számú „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken” című projekt Örményes település szennyvízelvezetésének kiépítésére irányuló 
projektelemekkel történő kiegészítéséről és a projekt támogatásának növeléséről, valamint a 
döntésből következő, a projekttel kapcsolatos további változásokról. A kormányhatározat az 
előterjesztés mellékletét képezi.  
 
A kivitelezői feladatokat ellátó vállalkozás kiválasztására a Képviselő Testület a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (3) bekezdés b.) pontja szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lefolytat le. 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 94. § (3) bekezdése alapján, ajánlatkérő 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indíthat, ha olyan új építési 
beruházás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg 
ugyanazon ajánlatkérő, azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére, feltéve, hogy az 
új építési beruházás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést 
nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték. Emellett a korábbi eljárást megindító 
hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a 
korábbi eljárásban az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette 
az újabb építési beruházás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása 
szempontjából); ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől 
számított három éven belül lehet indítani. 
Ajánlattételre a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & 
Technologies Magyarország Zrt. közös ajánlattevők kerülnek felkérésre. 
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A szolgáltatás becsült értéke 846 600 643,- Ft.  
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2015. október 02-án 
10:00 órakor lejárt. A határidő lejártáig 1 (egy) ajánlat került benyújtásra. 
 
A Kbt. II. rész, 94. § (3) bekezdés b.) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlat bírálata tárgyában közbenső döntés 
meghozatala szükséges, ezért a tárgyalás lefolytatására csak a közbenső döntés meghozatalát 
követően kerülhet sor. A Bíráló Bizottság a közös ajánlattevők ajánlatát érvényesnek javasolja 
minősíteni. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 
tárgyalja meg, s a határozati javaslatban foglaltakat hagyja jóvá. 
 
………/2015.(X.02.) sz.      határozati javaslat: 
 
A „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és - tisztítása” című, KEOP-1.2.0/09-
11-2011-0052 azonosítószámú projekt keretén belül „Egyösszegű, fix átalányáras 
vállalkozási szerződés Örményes településen szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, 
szennyvíztisztító telep bővítésére valamint a kapcsolódó tervezési feladatok ellátására a 
FIDIC Piros Könyv szabályainak megfelelően” tárgyban lefolytatásra kerülő 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek és Örményes 
szennyvízelvezetése és - tisztítása” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 
azonosítószámú projekt kivitelezői feladatainak ellátására alkalmas vállalkozás 
kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (3) 
bekezdés b.) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. és a Veolia 
Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. közös ajánlattevők ajánlatát 
érvényesnek minősíti. 

 
2. A „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és - tisztítása” című, KEOP-

1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezői feladatainak ellátására 
alkalmas vállalkozás kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (Kbt.) 94. § (3) bekezdés b.) pontja szerinti hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban felkéri a Bíráló Bizottság elnökét, 
hogy a szükséges tárgyalást folytassa le. 
 

Felelős: polgármester 
határidő: azonnal 
 
Erről értesül:  1.) Tatár László polgármester 
  2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
  3.) Képviselőtestület tagjai 
 
        Tatár László 
        polgármester  
 




