
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 6-ai 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
84/2022.(V.06.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második 
része szerint, a Kbt. 82. § (1) bekezdés szerinti meghívásos (EKR000674032021) 
„Vállalkozási szerződés a „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása 
KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú 
projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv 
feltételei szerint” közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásával kapcsolatban 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a bírálóbizottság alábbi 
javaslataival 
 
Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók: 
 
1.sz. ALISCA BAU Építőipari Zrt. (vezető ajánlattevő) 
7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30. 
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés 
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott 
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett. 
 
2.sz. Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) 
1113 Budapest, Bocskai út 73. 
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés 
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott 
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett. 
 
3.sz. KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) 
4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21. 
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés 
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott 
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett. 
 
4.sz. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) 
8086 Felcsút, Fő utca 65. 
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés 
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott 
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett. 
 
5.sz. Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E 
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés 
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott 
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett. 
 
6.sz. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (vezető ajánlattevő)  
2040 Budaörs, Szabadság út 301. 



Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés 
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott 
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett. 
 
7.sz. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) 
1016 Budapest, Mészáros Utca 13. 
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés 
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott 
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett. 
 
Alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók: 
1.sz. Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő) 
4644 Mándok, Hunyadi utca 53. 
Részvételre jelentkező által benyújtott jelentkezés érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja („e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit;”) és a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján („d) az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;”). 
 
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenség indoka: 
Ajánlatkérő 2022. február 26. napján felvilágosítás kérése, hiánypótlást bocsátott ki 
részvételre jelentkezőnek, melynek részvételre jelentkező határidőben nem tett eleget. 
 
„Ajánlattevő által benyújtott EEKD nyilatkozat VI. rész: Záró nyilatkozat első pontjában tett 
nyilatkozat „Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában 
kijelenti(k), hogy a fenti II-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.” 
ellenmondásban áll  
A benyújtott ajánlatban csatolt EEKD III. rész 
C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel 
kapcsolatos okok  
 „Csődegyezség hitelezőkkel”  
tekintetében nemleges választ adott, azonban ezt követően az információ elektronikus elérése 
tekintetében szintén nemleges válasz került feltüntetésre, holott a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, ilyenformán az elektronikus elérésre vonatkozóan pozitív (igen) 
tartalmú nyilatkozatot lett volna szükséges tenni. 
Kérjük, hiánypótlás keretében szíveskedjen ismételten csatolni az EEKD-t, abban a „C: 
Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos 
okok” közt  
a „Csődegyezség hitelezőkkel” 
tekintetében tett nemleges nyilatkozatot követően ezen információ elektronikus elérésére 
vonatkozóan pozitív (igen) tartalmú nyilatkozatot téve azzal, hogy az e pontokra vonatkozó 
adatok megadása nem követelmény (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) 
bekezdésére), de megadható a vonatkozó információk elektronikus elérhetőségének (www.e-
cegjegyzek.hu), valamint a kibocsátó hatóság (Igazságügyi Minisztérium) megnevezésének 
feltüntetésével.” 
 
A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti érvénytelenség indoka: 



Ajánlatkérő 2022. március 10. napján a Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően részvételre 
jelentkezőt felhívta a kizáró okok, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt 
alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására (melynek részvételre 
jelentkező határidőben nem tett eleget). 
 
„Előírás 1./ A részvételi felhívás III.1.1) pontjában előírásra került, hogy ajánlatkérő(AK) a 
Kbt. 69.§ (4) bek alapján a részvételi szakasz eredményéről szóló döntés meghozatala előtt 
valamennyi RJ-t felhívja a felhívja a kizáró okokkal és az alkalmassági kritériumokkal 
kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott RJknek az 
alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: 
Mo-n letelepedett RJ-knek a kizáró okok hiányát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8.§ 
szerint kell igazolni. Nem Mo-n letelepedett RJ-knek a kizáró okok hiányát a 
321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 10.§ szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása 
során a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók.  
Kérjük részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be nyilatkozatát a kizáró okok hatálya alatt nem 
állásról a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése tekintetében (nem természetes személy gazdasági 
szereplő esetén) - közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve (a 
korábban rendelkezésre bocsátott részvételi dokumentációban szereplő dokumentum 
benyújtásával)! 
 
Előírás 2./ A részvételi felhívás III.1.2) pontjában előírásra került, hogy ajánlatkérő (AK) a 
Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a részvételi szakasz lezárását megelőzően valamennyi 
részvételre jelentkezőt felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. 
Kérjük részvételre jelentkezőt, hogy a részvételi felhívás III.1.2) pontjának megfelelően 
igazolja alkalmasságát a P.1. alkalmassági követelmény tekintetében.” 
 
Az ajánlattételi felhívás a folyamatban épített ellenőrzés végző ME KFF jóváhagyását 
követően az alábbi részvételre jelentkezők részére kerüljön megküldésre: 
1.sz. ALISCA BAU Építőipari Zrt. (vezető ajánlattevő) 
7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30. 
 
2.sz. Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) 
1113 Budapest, Bocskai út 73. 
 
3.sz. KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) 
4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21. 
 
4.sz. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) 
8086 Felcsút, Fő utca 65. 
 
5.sz. Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E 
 
6.sz. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (vezető ajánlattevő)  
2040 Budaörs, Szabadság út 301. 
 
7.sz. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) 
1016 Budapest, Mészáros Utca 13. 



 
Erről értesül: 
1.)n Tatár László polgármester, 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Stassné Ullár Hajnalka, Kuncsorba Község polgármestere 
 
Határidő: azonnal 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
                Molnár Barna sk. 
       jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2022. május 7. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 


